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SOUHRN
Identifikace stavby
•
•
•
•

Název: I/13 Rynoltice - Lvová
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec
Projektant technické studie: Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
Zpracovatel dokumentace: EVERNIA s.r.o., tř. 1. máje 97, 460 01, Liberec 1
Osoba oprávněná: RNDr. Petr Anděl, CSc.
• Datum zpracování: 2009
Základní charakteristika záměru
(1) Předkládaná zpráva je dokumentací dle př. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění, k záměru „I/13 Rynoltice - Lvová“. Záměr spadá do
posouzení podle tohoto zákona podle přílohy č. 1 citovaného zákona, kategorie II (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 9. – Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a
místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
(2) Jedná se o obchvat k.ú. Lvová, které náleží obci Jablonné v Podještědí, podél silnice I.
třídy č. 13. Trasa obchvatu začíná na stávající silnici I/13 v jejího křížení s Kněžickým
potokem, pokračuje směrem na Liberec v trase severně od Lvové a Zpěvné, jižně od Židovice
a končí po cca 2 kilometrech napojením zpět na silnici I/13 (před křížením s Panenským
potokem a čerpací stanicí pohonných hmot). Trasa je na základě technické studie předložena a
posuzována ve třech variantách označených A, B a C, o délkách od 2,161 km do 2,181 km.
Varianty se liší svým směrovým a výškovým vedením až ve své druhé polovině obchvatu.
(3) Záměr obchvatu Lvové je chybějícím propojením dvou již realizovaných staveb silnice
I/13 a to obchvatu Jablonného v Podještědí a přeložky silnice I/13 v Rynolticích. Jedná se o
novostavbu silnice I. třídy v kategorii S11,5/80, v souladu s dokumentem „Kategorizace
silniční a dálniční sítě do roku 2030 v Libereckém kraji“.
Stávající silnice I/13 na k.ú. Lvová
(4) Stávající silnice I/13 tvoří páteřní komunikaci v zastavěné části k.ú. Lvová. Šířka
zpevněné části koruny je nedostatečná, cca 8,5 m. Při vjezdu do obce dochází k náhlé změně
poměrně komfortních návrhových parametrů navazujících, již vybudovaných úseků. Vozidla
na vjezdu do obce ještě značně překračují předepsanou rychlost 50 km/hod. Průjezd obcí je
nebezpečný i kvůli směrovému nepřehlednému vedení v několika protisměrných obloucích a
to v kombinaci s vyšší četností pohybu cyklistů a pěších. Podél stávající silnice jsou v
některých místech jednostranné chodníky, ale přejít z jedné strany na druhou je obtížné a
riskantní a to i z důvodu absence přechodů pro chodce. Silnice je v zastavěné části Lvové
zdrojem nadlimitního hluku a emisí z dopravy.
(5) Pro odborný výpočet výhledových intenzit dopravy byl vytvořen dopravní model. V
současném stavu jsou na stávající silnici I/13 v úseku Rynoltice - Lvová dosahovány intenzity
cca 10 tis. voz/den. V roce 2015 lze předpokládat intenzity nepatrně vyšší, přibližně 10,1 tis.
voz/den. V roce 2035 dochází k nárůstu až na cca 12,7 tis. voz/den.
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Technický popis záměru
(6) Jedná se o novostavbu dvouproudé silnice I. třídy, jejíž trasa začíná návrhem nové stykové
křižovatky na 181. km, která řeší napojení místní komunikace do Jablonného v Podještědí a
přeložky přístupové komunikace do obce Lvová (napojení stávající silnice I/13). Místní silnici
III/27018 do Kněžice kříží varianty mimoúrovňově, nadjezdem. Vzhledem k malé vzdálenosti
navrhované trasy obchvatu a přeložky komunikace do obce Lvová je mezi oběma silnicemi
navržena opěrná zeď o délce 200 m. Za křížením se silnicí III. třídy přechází trasa do zářezu a
následně klesá a násypem přechází údolí za motorestem a následně opět vstupuje do zářezu. V
km cca 1,3 všechny varianty mimoúrovňově kříží přeloženou místní přístupovou silnici do
Židovic. Následně je na navrhovaných variantách navržena styková křižovatka pro napojení
Lvové na jejím druhém okraji. Až do tohoto prostoru jsou všechny varianty vedeny shodně a
to směrově i výškově. Ve druhé části se jejich vedení liší. Varianta A pokračuje přímým
úsekem jižně od stávajících domů s č.p. 48 a 51 a to v prostoru mezi nimi a Panenským
potokem. Pro snížení záboru násypového tělesa (výška násypu je zde 8 - 9 m) je na straně k
Panenskému potoku navržena opěrná zeď délky 250 m. Varianta B zachovává za
mimoúrovňovým křížením do Židovic směrové i výškové vedení shodné se stávající silnicí
I/13. Vede tedy mezi stávající oboustrannou zástavbou. Varianta C představuje mezilehlou
polohu mezi variantami A a B. Takové směrové vedení však vyvolává demolice obytných
domů na straně k Panenskému potoku, tj. č.p. 48 a 51.
(7) Při stavbě obchvatu bude nutné vybudovat dva mosty - první most v délce 20 m, shodně
pro všechny varianty, pro přemostění místní komunikace III. třídy ve směru na Kněžice,
druhý most v délce 30 m (varianta A a C) nebo v délce 40 m (varianta B), pro mimoúrovňové
křížení s místní komunikací do Židovic. Dále opěrnou zeď v délce 200 m na začátku úseku a
u varianty A ještě v délce 250 m nad nivou Panenského potoka.
Tabulka I: Bilance technických parametrů variant I/13
Posuzované parametry
Délka [m]
Plocha vozovek hlavní trasy [m2]
Plocha přeložek a úprav dotčených komunikací [m2]
Výkopy [tis. m3]
Násypy [tis. m3]

Varianta A
2 161
24 600
8 100
91,0
102,0

Varianta B
2 181
24 750
7 750
73,0
44,5

Varianta C
2 163
24 100
7 350
80,0
103,2

Současný stav životního prostředí
(8) Novostavba se nachází na území obce Jablonné v Podještědí, katastrálním území Lvová a
částečně na území obce Rynoltice, katastrálním území Rynoltice v Libereckém kraji. Jedná se
o území s rozptýlenou obytnou zástavbou soustředěnou zejména v okolí páteřní silnice I/13.
Na zástavbu pak navazuje orná půda a kulturní louky v kombinaci s drobnými lesíky a
remízky. Stávající silnice I/13 tvoří v řešeném území hranici CHKO Lužické hory (III. zóna
ochrany na sever od silnice) a na celém území je vymezena krajinná památková zóna
Lembersko. Ke konci úseku, na hranici obcí prochází nadregionální biokoridor 0/117 (K34B).
V území se nacházejí významné krajinné prvky ze zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o lesy,
vodní tok Panenský potok a jeho údolní nivu a několik nedalekých rybníků.
(9) Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik je uveden v následující tabulce.
Ostatní složky životního prostředí odpovídají charakteru zájmového území a nevykazují
mimořádné hodnoty.
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Tabulka II: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik zájmového území
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Významné
Ze zákona
lesy
krajinné
(č.114/1992Sb.) rašeliniště
prvky
vodní toky
rybníky
jezera
údolní nivy
Registrované orgánem ochrany přírody
Územní
Nadregionální biocentrum
systém
biokoridor
ekologické
Regionální
biocentrum
stability
biokoridor
Lokální
biocentrum
biokoridor
Zvláště
Rostliny
kriticky ohrožené
chráněné
silně ohrožené
druhy
ohrožené
Živočichové
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
Natura
ptačí oblasti
2000
evropsky významné lokality
Památné stromy
chráněné ložiskové území
ložisko nerostných surovin
prognózní zdroje nerostných surovin
dobývací prostory (těžené i netěžené)
poddolovaná území
aktivní
sesuvy a svahové deformace
potenciální
Geologické a paleontologické naleziště
Vodní toky
Významné vodní toky
Ostatní
Vodní plochy
OPVZ
1. stupeň
2. stupeň
CHOPAV

Výskyt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Poznámka
CHKO Lužické hory

menší lesní komplexy a remízky
Panenský potok
Dvorní rybník, bývalý rybník za motorestem
údolní niva Panenského potoka

NRBK 0/117 (K34B) a jeho ochranné pásmo
RBK Zpěvná mezi LBC 408 a LBC 117
LBC 408, LBC 117

střevlík zlatý (v nivě Panenského potoka)
čolek, ještěrka, slepýš (v nivě Panenského p.)
ořešník, ropucha, svižník, ťuhýk, užovka
Lemberk - zámecká půda
oboustranný lipová alej chráněná státem

Štola Lemberk

Panenský potok
Dvorní rybník, rybník u Motorestu
v návrhu - Pod tratí ČD a Panenským potokem
v návrhu - Pod tratí ČD a Panenským potokem
Severočeská křída

Základní vlivy stavby na životní prostředí
(10) Ve vztahu k životnímu prostředí je nutné se při přípravě a realizaci záměru zaměřit na
následující problémové okruhy: (a) vliv na obyvatelstvo, zejména z hlediska hluku a
hmotného majeteku, (b) vliv na krajinný ráz v krajinné památkové zóně Lembersko, (c) vliv
na flóru, faunu a ekosystémy, zejména v nivě Panenského potoka.
(11) Vliv na obyvatelstvo. Na základě screeningového hodnocení záměru je celkový vliv na
obyvatelstvo jednoznačně pozitivní. Obchvat vyvede dopravu ze zastavěné části Lvové a sníží
tak hlukovou i imisní zátěž z provozu na silnici I/13. Při realizaci navržených protihlukových
opatření bude zajištěno splnění hygienických limitů v denní i noční době. Počet dotčených
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obyvatel se oproti stávající situaci sníží na méně než čtvrtinu. Určité negativní vlivy lze
očekávat pouze dočasné po dobu výstavby záměru, které budou minimalizovány souborem
preventivních opatření. Ve vlivu na obyvatelstvo a jejich majetek se jednotlivé varianty od
sebe liší:
- varianta A si nevyžádá demolici. Za mimoúrovňovým křížením se silnicí na Židovice je
polohou osy vedena cca 30 m jižně od fasády domů s č.p. 48 a 51. Niveleta varianty je níže
než stávající silnice. Pro obyvatele domů č.p. 48 a 51 to ale znamená nevyřešení stávajícího
nevyhovujícího stavu. Domy jsou otevřené do údolí Panenského potoka. Doprava, která je
dnes vedena za domy, bude v této variantě vedena přímo před obytnými částmi domů.
Varianta A zabírá a znehodnocuje pozemky náležící majitelům dotčených obytných domů.
- varianta B si nevyžádá žádnou demolici. Trasa je za mimoúrovňovým křížením se silnicí na
Židovice od km 1,200 do km 1,570 vedena po stávající silnici. Poloha vůči stávající obytné
zástavbě (obytné domy č.p. 48 a 51) se tedy nezmění. Napojení přeložky silnice na stávající
silnici ve směru na Rynoltice je směrově dvěma protisměrnými oblouky, které opět přinášejí
určité riziko nehodovosti.
- varianta C je vedena v mezilehlé poloze mezi variantou A a B. Vyžádá si demolici obytných
objektů č.p. 48 a 51. Tento fakt je potřeba důkladně zvážit při výběru varianty.
(12) Vliv na vody. Na základě screeningového hodnocení je celkový vliv na povrchové a
podzemní vody přijatelný. Žádná z variant není v kontaktu s ochranným pásmem vodních
zdrojů ani vlastním tokem Panenského potoka. Varianta A v místě s opěrnou zdí se dotýká
aktivní zóny záplavového území. Aktivní zóna má zde shodnou hranici s hranicí záplavového
území pro 100-letou vodu. Varianta C zasahuje na hranici aktivní zóny a 100-leté vody
hranou násypového tělesa. Provozem na variantě A ani C by nedošlo k ovlivnění záplavového
území ani povodňových průtoků. V rámci výstavby obchvatu budou realizována
vodohospodářská ochranná opatření, která minimalizují riziko kontaminace vod. V dalším
stupni projektové dokumentace je třeba navrhnout takový systém odvodnění komunikace a
čištění před vtokem do vodoteče, který bude minimalizovat riziko havarijního stavu.
(13) Vliv na půdu. Na základě provedeného hodnocení je celkový vliv na půdy přijatelný.
Hlavní vliv na půdy spočívá v rozsahu záboru zemědělské a lesní půdy. Varianty jsou z
hlediska záborů v porovnání přibližně shodné. Pouze varianta B nezasahuje do dvou menších
lesíků jižně od stávající silnice I/13 nad nivou Panenského potoka. U varianty C
doporučujeme tento zábor minimalizovat opěrnou zdí. Upřesnění rozsahů záborů ZPF a
PUPFL a případná další minimalizační opatření budou specifikovány v dalším stupni
projektové dokumentace po výběru varianty a zaměření terénu.
(14) Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje. Při realizaci záměru nedojde k ovlivnění
horninového prostředí ani přírodních zdrojů. Území je v současné době stabilní a zásah do něj
lze odborně provést bez větších nebezpečí. Trasa rychlostní silnice nezasahuje do žádného
chráněného ložiskového území.
(15) Vliv na flóru, faunu a ekosystémy. V území bylo zjištěno poměrně standardní druhové
spektrum živočichů, typické pro biotopy mokřadního charakteru v návaznosti na travní
porosty a okraje lesa. Jednoznačně nejcennějším úsekem je niva Panenského potoka, kde také
bylo nalezeno 8 zvláště chráněných druhů živočichů. Ostatní sledované lokality a zbývající
plochy v zájmovém území jsou přírodně málo zachovalé, s nižší druhovou diverzitou.
Z hlediska flóry zde převažují plochy botanicky nevýznamné, hodnotnější plochy se nacházejí
především v nivě Panenského potoka. Vedení variant obchvatu dotčeným územím je
z botanického hlediska akceptovatelné. Nutné je minimalizovat přímé a nepřímé dopady na
nivu Panenského potoka. Z tohoto hlediska je nejvýhodnější varianta B.
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(16) Vymezeným územím prochází hranice CHKO Lužické hory, která zaujímá území
severně od stávající silnice I/13 a to III. zónou ochrany. Žádná z variant nemá závažný dopad
na poslání CHKO Lužické hory z hlediska předmětu ochrany přírody.
Dále se zde vyskytují významné krajinné prvky tvořené výběžky lesních porostů, Panenským
potokem a jeho údolní nivou. Z prvků ÚSES je v přímém kontaktu s trasou nadregionální
biokoridor 0/117 (K34B) a jeho ochranné pásmo. Křížení trasy s nadregionálním
biokoridorem je nutné na základě rámcové migrační studie řešit prostřednictvím mostního
objektu odpovídajících parametrů. Toto je nejvíce problematické u varianty B, která je v
tomto místě vedena po stávajícím terénu v trase stávající silnice I/13. Z hlediska vlivu na
ekosystémy jsou varianty prakticky rovnocenné.
(17) Vliv na krajinný ráz. Celé zájmové území je součástí krajinné památkové zóny
Lembersko, která byla vyhlášena s ohledem na historický charakter, vzájemné prostorové
uspořádání, krajinné dominanty a měřítko jednotlivých objektů, sídelních útvarů a krajiny,
které vykazují významné kulturní hodnoty. Technické provedení stavby je nutné realizovat
tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do krajinného rázu. Proto také byla v tomto stupni
provedena samostatná studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz s vizualizacemi variant.
I v dalších stupních projektové dokumentace bude vybraná varianta vhodně začleňována do
terénu, např. vegetačními úpravami. Na základě provedených analýz je možné konstatovat, že
záměr představuje v omezené míře rušivý zásah do zákonných kritérií a znaků jednotlivých
charakteristik krajinného rázu. Zásah je hodnocen pro jednotlivé varianty následovně:
- varianta A je z hlediska vlivů na krajinný ráz na hranici přijatelnosti
- varianta B je z hlediska vlivů na krajinný ráz přijatelná
- varianta C je z hlediska vlivů na krajinný ráz přijatelná s výhradami.
(18) Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky. Na základě screeningového hodnocení je
celkový vliv na hmotný majetek a kulturní památky přijatelný. Z pohledu hmotného majetku
je nejméně vhodná varianta C, která představuje demolici dvou obytných objektů s č.p. 48 a
51. Žádná z navržených variant nezasahuje do kulturní památky v blízkosti záměru. Během
výstavby je třeba zajistit archeologický dohled.
Závěr
(19) Bylo provedeno posouzení vlivů připravované stavby „I/13 – Obchvat Lvová“ na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění. Posuzovaný záměr byl v době dokumentace předložen v technické studii ve třech
aktivních variantách A, B, C. Na základě provedených průzkumů a šetření lze konstatovat, že
předložený záměr nemá limitní negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí a je
ve všech třech variantách realizovatelný. Dílčí předpokládané vlivy jsou svým rozsahem a
významem přiměřené kategorii stavby a velikosti záboru a neznamenají překročení
legislativně stanovených limitů. Přínosem posuzované stavby je významné zlepšení
hygienické a bezpečnostní situace v k.ú. Lvová a zlepšení dopravních parametrů dotčeného
úseku silnice I/13 s pozitivními dopady na plynulost a bezpečnost dopravy. Nulová varianta
se jeví z hlediska vlivu na obyvatelstvo jako přijatelná s velkými výhradami s nadprůměrným
rizikem pro řidiče i obyvatele. Dokumentace EIA podporuje nutnost řešení současného
nevyhovujícího stavu. Navržené varianty hodnotí takto: varianta A je, zejména kvůli vlivu na
krajinný ráz a biologicky hodnotnou nivu Panenského potoka, na hranici přijatelnosti.
Varianty B a C jsou přijatelné.
(20) Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto
lze stavbu silničního obchvatu doporučit k realizaci. Realizace je podmíněna dodržením
navržených minimalizačních a ochranných opatření, jak pro období výstavby, tak samozřejmě
i provozu.
EVERNIA s.r.o.
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ÚVOD
Investiční záměr „I/13 Rynoltice - Lvová“, posuzovaný v této Dokumentaci podléhá podle
přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění,
procesu podle § 8 a to v kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bodu 9.1
Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
(záměry neuvedené v kategorii I).
Předmětem Dokumentace je novostavba dvouproudé silnice I/13 v obchvatovém úseku kolem
Lvové u Jablonného v Podještědí. Jedná se o chybějící úsek propojení dvou již realizovaných
staveb a to obchvatu Jablonného v Podještědí a přeložky silnice I/13 v Rynolticích. Trasa
začíná na stávající silnici I/13 u křížení Kněžického potoka, pokračuje směrem na Liberec
(severně od Lvové a Zpěvné a jižně od obce Židovice) a končí opět napojením na stávají
silnici za Lvovou, před křížením s Panenským potokem. Trasa je posuzována ve 3 aktivních
variantách, které se výrazně neliší, o délkách od 2,161 do 2,181 km.
Stávající směrové, výškové a šířkové poměry jsou nevyhovující pro pravidelnou tranzitní
dopravu a vzrůstající intenzity provozu. Zároveň vznikla nevyhovující situace z hlediska
bezpečnosti provozu, hlukové a imisní expozice ve Lvové.
Dokumentace je zpracována na základě předložené technické studie, kterou vypracovala firma
Valbek spol. s r.o., Liberec, v roce 10/2006. Hluková a Rozptylová studie vychází z podkladů
poskytnutých Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou Liberec, kterými jsou Prognóza intenzit
dopravy - I/13 Rynoltice - Lvová, zhotovitel CityPlan spol. s r.o. Praha.
Zpracovatelem Dokumentace je firma EVERNIA s.r.o., Liberec. Oprávněnou osobou je podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, RNDr. Petr
Anděl, CSc.
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK A VYJÁDŘENÍ ZE ZÁVĚRU
ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
Na základě Oznámení záměru „I/13 Rynoltice - Lvová“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, vzešel závěr zjišťovacího řízení.
Vydal ho 2. 7. 2008 Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor rozvoje venkova, zemědělství a
životního prostředí. Následující Dokumentace akceptuje a zpracovává všechny došlé
připomínky a vyjádření. Přehledné shrnutí je v následující tabulce.
Tabulka 1: Přehledné shrnutí a zapracování závěru zjišťovacího řízení k záměru „I/13 Rynoltice - Lvová“
Připomínky a vyjádření od
dotčených správních úřadů a
dalších, kteří se mohli
vyjádřit:
Krajský úřad Libereckého kraje,
Odbor rozvoje venkova,
zemědělství a životního prostředí

Krajský úřad Libereckého kraje,
Odbor rozvoje venkova,
zemědělství a životního prostředí

Stručný obsah vyjádření

Zaprac
ováno v
Dokum
entaci

Závěr zjišťovacího řízení: zpracování dokumentace s důrazem na
následující oblasti:
-provedení vizualizací varianty B
- vypořádání připomínek ve vyjádřeních doporučených k oznámení
Ochrana ovzduší: bez připomínek
Ochrana lesních pozemků: bez připomínek
Ochrana zájmů chráněných vodním zákonem: srážkové vody je
nutné považovat za vody povrchové, vymezit záplavové území
Panenského potoka s aktivní zónou. Zohlednit toto v kapitole D.IV.
Opatření

ano
ano
ano

Krajský úřad Libereckého kraje,
Odbor územního plánování a
stavebního řádu

Bez připomínek.

-

Krajský úřad Libereckého kraje,
Odbor dopravy

Bez závažných připomínek. Doporučení pro další projektové stupně
přípravy.
- Vybudování obchvatu je v přímém rozporu s vyhlášenou krajinnou
památkovou zónou Lembersko a hodnotami, které má tato zóna
ochraňovat. Nejméně v rozporu s chráněnými zájmy je var. B,
protože nejvíce kopíruje stávající komunikaci. Varianta C je z
hlediska památkové péče nepřijatelná, protože vede k demolici 2
objektů v krajinné památkové zóně Lembersko. Požadujeme provést
vizualizaci varianty B ve variantách.
- Doplnit kapitolu B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10
odst. 4 a správních úřadů, která budou tato rozhodnutí vydávat.
- Povinnost oznámit záměr již v době přípravy Archeologickému
ústavu Akademie věd ČR dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči a umožnit záchranný archeologický výzkum.

ano

Ochrana přírody a krajiny: bez připomínek
Ochrana ZPF: bez připomínek
Zájmy chráněné vodním zákonem: bez připomínek
Ochrana ovzduší: bez připomínek
Nakládání s odpady: bez připomínek
Ochrana PUPFL: bez připomínek
Státní památková péče: bez připomínek
Státní správy myslivosti: bez připomínek

-

Krajský úřad Libereckého kraje,
Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Magistrát města Liberce, Odbor
životního prostředí

EVERNIA s.r.o.
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AOPK ČR, Správa CHKO
Lužické hory

Nepožaduje aby byl záměr dále posuzován a nemá další připomínky.

-

Česká inspekce životního
prostředí OI Liberec

Ochrana přírody: varianta B je z hlediska zájmů přírody chráněné
zákonem jako nejméně negativní.
Ochrana lesa: varianta B je nejvhodnější z hlediska negativního
vlivu na lesní ekosystémy.
Odpadové hospodářství: bez zásadních připomínek
Ochrana ovzduší: nejméně vhodná je var. B, bez zásadních
připomínek

ano

Nejpříznivější je var. A, nejméně příznivá je var. B a to z hlediska
ochrany veřejného zdraví. Jinak bez připomínek.

ano

Krajská hygienická stanice
Liberec

EVERNIA s.r.o.
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ČÁST A
Údaje o oznamovateli
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec
2. IČ: 659 93 390
3. Sídlo (bydliště): Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
4. Jméno a příjmení oprávněného zástupce oznamovatele: Ing. Josef Jeníček, ředitel Správy
Liberec, tel. 485 108 515, Email: jenicek@rsd.lbc.cz
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ČÁST B

Údaje o záměru
I. Základní údaje
II. Údaje o vstupech
III. Údaje o výstupech
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru: „I/13 Rynoltice - Lvová“.
Předkládaná zpráva je dokumentací ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, o
posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru „I/13 Rynoltice - Lvová“. Záměr spadá do
posouzení podle tohoto zákona podle přílohy č. 1 citovaného zákona, kategorie II (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a
místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
B.I.2 Rozsah záměru
Jedná se o obchvat katastrálního území Lvová na silnici I/13. Trasa začíná na současné silnici
I/13 v místě křížení silnice s Kněžickým potokem, pokračuje směrem na Liberec (severně od
obce Lvová a Zpěvná, jižně od obce Židovice) a končí po cca 2 kilometrech napojením zpět
na silnici I/13 (před křížením s Panenským potokem). Trasa je navrhována ve třech aktivních
variantách - varianta A, B a C, v délkách 2,161 km, 2,181 km a 2,163 km. Varianty se od sebe
výrazně neliší.
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Dotčená oblast se nachází na území obce Jablonné v Podještědí, katastrálním území Lvová a
částečně na území obce Rynoltice, katastrálním území Rynoltice v Libereckém kraji.
Tabulka 2: Základní údaje o dotčených samosprávních celcích
Správní členění
oblast
kraj
obec s rozšířenou působností
obec s pověřeným obecním úřadem
obec
katastrální území
obec s pověřeným obecním úřadem
obec
katastrální území

Zařazení
NUTS II – CZ05 – Severovýchod
NUTS III – CZ051 – Liberecký kraj
Liberec
Jablonné v Podještědí
Jablonné v Podještědí
Lvová, kód k.ú. 689 475
Hrádek nad Nisou
Rynoltice
Rynoltice, kód k.ú. 744 719

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr „I/13 – obchvat Lvová“ je chybějícím propojením dvou již realizovaných staveb na
silnici I/13 a to obchvatu Jablonného v Podještědí a přeložky silnice I/13 v Rynolticích.
Silnice I/13 je páteřní komunikací při severozápadní až severní hranici České republiky.
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Spojuje města Karlovy Vary - Ostrov - Chomutov - Most - Teplice - Chlumec - Děčín - Nový
Bor - Svor - Bílý Kostel n/N - Liberec - Habartice až hranice s Polskem.
Jedná se o novostavbu silnice I. třídy I/13 v kategorii S11,5/80, v souladu s dokumentem
„Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v Libereckém kraji“ v délce
cca 2 kilometry.
Soulad záměru se schválenou územně plánovací dokumentací
Ani jedna z posuzovaných variant není v souladu s platným územním plánem obce Jablonné v
Podještědí. V něm je vedena trasa přeložky silnice I/13 ještě o cca 100 - 120 m jižněji a to tak,
že v km cca 1,40 dvakrát kříží Panenský potok v jeho nivě (patrné z obrázku).
Pořizovatelem dnes platného a schváleného územního plánu je město Jablonné v Podještědí.
Zhotovitelem je projekční kancelář SAUL s.r.o. Liberec. Pro předmětné území byl územní
plán schválen usnesením č. 357/2004 zastupitelstva města dne 29.11.2004, usnesením č.
20/2006 ze dne 22.11.2006 byla schválena Změna č. 1a), usnesením č. 269/2008 ze dne
12.5.2008 byla schválena Změna č. 1b), usnesením č. 270/2008 ze dne 12.5.2008 byla
schválena změna č. 2a), usnesením č. 318/2008 ze dne 8.9.2008 byla schválena změna č. 2b)
územního plánu. Tyto změny se netýkají zájmového území přeložky silnice I/13. Nesoulad s
územním plánem obce je potvrzen ve stanovisku městského úřadu, odboru výstavby
Jablonného v Podještědí. Dojde-li ke změně trasy oproti územnímu plánu, musí dojít k jeho
změně.
Obrázek 1: Vedení přeložky silnice I/13 na k.ú. Lvové dle platného územního plánu města Jablonné
v Podještědí

Doporučení z hlediska dopravního řešení
Pro další stupně projektové přípravy doporučujeme, na základě vyjádření Odboru dopravy
Krajského úřadu Libereckého kraje, následující:
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•

z důvodu většího počtu cyklistů a jejich bezpečnosti ponechat stávající silnici I/13 pro
provoz cyklistické dopravy a pěších. Vyřešit napojení na obchvat. Přesměrovat
cyklistickou dopravu mezi Jablonným v Podještědí a Rynolticemi na místní komunikaci
vedoucí ve směru na Liberec a na opuštěnou (stávající) silnici I/13.

•

v prostoru mimoúrovňového křížení silnice I/13 se silnicí III/27018 (do Kněžice) ve
směru z Liberce na Nový Bor řešit odbočení vpravo z přeložky silnice I/13 jednosměrným
sjezdem na silnici III/27018 a následně přes průsečnou křižovatku jednostranným
výjezdem zpět na přeložku silnice I/13. Řešení je náhradou za levé odbočení na stykové
křižovatce v km 181.

•

v prostoru mimoúrovňového křížení přeložky silnice I/13 s místní komunikací do
Židovice ve směru z Liberce na Nový Bor řešit odbočení vpravo z přeložky silnice I/13
oboustrannou spojkou na stávající silnici I/13, resp. místní komunikaci do Židovice jako
náhradu za levé odbočení na této stykové křižovatce.
Navrhované bezkolizní pravé odbočení z obchvatové silnice je možné navrhnout pouze
1x.

B.I.5

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Silnice I/13 za svým 181. kilometrem prochází územím katastrálního území Lvová. Stávající
silnice I/13 prochází zastavěnou částí obce Lvová v nevhodných směrových poměrech. Šířka
zpevněné části koruny komunikace je v tomto úseku cca 8,5 m. Při vjezdu do obce dochází k
náhlé změně poměrně komfortních návrhových parametrů navazujících již vybudovaných
úseků, a proto představuje tento úsek silnice ve Lvové úsek velmi nebezpečný. Nebezpečný je
kvůli směrovému nepřehlednému vedení, ale i proto, že se zde pohybuje vyšší počet cyklistů a
pěších. Silnice je v zastavěné části Lvové zdrojem hluku a emisí z dopravy.
Cílem je prověřit možnost realizace úpravy směrového a výškového vedení trasy silnice I/13
v prostoru k.ú. Lvová, a to při respektování omezujících podmínek, které vyplývají jednak z
biologicky cenných lokalit v blízkosti obce, ale i z krajinné památkové zóny Lembersko.
Stavba obchvatu Lvová je v dokumentaci předkládána ve třech aktivních variantách A, B a C.
Varianty vycházejí z technické studie, kterou zpracovala firma Valbek spol. s r.o., Liberec, v
roce 10/2006.
Všechny tři varianty začínají na stávající silnici u křížení s Kněžickým potokem a před
odbočkou (ve směru na Liberec) na Jablonné v Podještědí. Až do místa křížení se silnicí
III/27018 (na Kněžice) jsou směrově vedeny shodně. Přímo navazují na stávající obchvat
Jablonného v Podještědí. Pokračují levostranným směrovým obloukem, a poté se všechny tři
varianty pravostranným směrovým obloukem stáčí do prostoru napojení místní komunikace
vedoucí do části Židovice. V úseku mezi nově navrženou mimoúravňovou křižovatkou s touto
místní komunikací, stávající silnicí I/13 a napojením na již realizovanou stavbu přeložky
silnice I/13 v Rynolticích se jednotlivé varianty navzájem odlišují směrovým vedením.
Základní principy stávajícího stavu zachovává varianta B, která je směrově i výškově vedena
ve stopě stávající silnice I/13. To by si velmi pravděpodobně vyžádalo snížení rychlosti,
neboť komunikace prochází mezi obytnou zástavbou. Varianty A a C jsou vedeny v prostoru
mezi stávající silnicí I/13 a Panenským potokem. Varianta A přitom respektuje obytnou
zástavbu u stávající silnice s polohou osy cca 30 m od fasády domů. Výškově je trasa v této
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variantě vedena níže než současná silnice I/13. Vedení v této variantě znamená pro obyvatele
domů č.p. 48 a 51 podstatné zhoršení stávajícího stavu, protože zatímco nyní je veškerá
doprava vedena za domy (domy jsou otevřené směrem do údolí Panenského potoka), vedení
ve variantě A by znamenalo vytvoření výhledu na frekventovanou komunikaci přímo z
obytných částí domu. Vedení ve variantě B v trase současné I/13 zachovává přes zlepšení
stávajícího stavu teoreticky nebezpečné místo se dvěma velkými protisměrnými oblouky v
místě napojení na stávající silnici I/13 u ČSPH. Varianta C uvažuje s demolicí obou objektů a
návrhem plynulejší trasy. Průběh trasy je nejplynulejší ze všech tří uvažovaných variant
(rozdíl především proti variantě B) a zároveň nedochází k trvalému zvýšení zátěže okolí od
automobilového provozu, tak jako by tomu bylo u varianty A. Navíc umožňuje (stejně jako
varianta A) vybudování mostního objektu (nebo propustu), kterým bude možné
mimoúrovňově převést nadregionální biokoridor 0/117 (K34B), který kříží trasu přibližně v
km 1,5, tedy před vstupem stávající silnice I/13 do intravilánu Lvové ve směru od Liberce.
Všechny tři varianty končí opět shodně ve směrové přímé v blízkosti výjezdu ze stávající
čerpací stanice pohonných hmot. Výškové vedení všech variant je opět velmi podobné – ve
směru staničení sledují nivelety nejprve do km cca 0,320 výškovou polohu stávající silnice
I/13, poté stoupají do zářezu za obcí Lvová a následně se výškově vrací přibližně do úrovně
silnice I/13 mezi zástavbou na výjezdu z obce ve směru na Liberec. Na konci úseku je
niveleta napojena na výškové vedení stávající silnice I/13 u čerpací stanice pohonných hmot.
Vedení trasy všech tří navržených variant je patrné ze situace, která je přílohou dokumentace.
B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Jedná se o novostavbu dvouproudé silnice I. třídy, jejíž trasa začíná návrhem nové stykové
křižovatky na 181 km, která řeší napojení místní komunikace do Jablonného v Podještědí a
přeložky přístupové komunikace do obce Lvová (napojení stávající silnice I/13). Na silnici
I/13 je navržen pruh pro odbočení vpravo (od Děčína) i pruh pro odbočení vlevo (od Liberce).
Silnici III/27018 (místní komunikace do obce Kněžice) kříží všechny varianty
mimoúrovňově, nadjezdem. Až do prostoru stávající odbočky místní komunikace do Židovic
probíhají všechny varianty obdobně – nejprve v zářezu, následně v násypu přes údolí za
motorestem a poté krátkým zářezem v prostoru před stávající silnicí I/13. Křížení s místní
komunikací do Židovic bylo navrženo mimoúrovňové, tak aby nebyl možný přímý průjezd
přes navrhovanou křižovatku (napojení Lvové ve směru od Liberce). U této křižovatky je na
silnici I/13 navržen odbočovací pruh vlevo ve směru od Liberce.
Při stavbě obchvatu bude nutné vybudovat dva mosty - první most v délce 30 m (varianta A a
C) nebo v délce 40 m (varianta B) pro mimoúrovňové křížení s místní komunikací do
Židovic, druhý most v délce 20 m (varianta A, B, C) pro přemostění místní komunikace
III/27018, dále opěrnou zeď v délce 200 m pro mimoúrovňové křížení s místní komunikací do
Židovic a v případě varianty A druhou opěrnou zeď v délce 250 m v km 1,25 – 1,50 pro
zkrácení násypového tělesa a snížení zásahu do nivy Panenského potoka. Ve všech třech
variantách je navržena rekultivace části stávající silnice I/13.
Tabulka 3: Bilance technických parametrů variant I/13
Posuzované parametry
Délka [m]
Plocha vozovek hlavní trasy [m2]
Plocha přeložek a úprav dotčených komunikací [m2]
Výkopy [tis. m3]
Násypy [tis. m3]

EVERNIA s.r.o.

Varianta A
2 161
24 600
8 100
91,0
102,0

Varianta B
2 181
24 750
7 750
73,0
44,5

Varianta C
2 163
24 100
7 350
80,0
103,2
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B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení a ukončení výstavby není v tomto stupni projektové
dokumentace známý a bude upřesněn v dalším stupni.
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj: Liberecký
Obce: Jablonné v Podještědí, Rynoltice
Katastrální území: Lvová, Rynoltice
B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů je uveden v následující
tabulce.
Tabulka 4: Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4
Rozhodnutí
Územní rozhodnutí

Stavební povolení

Souhlas se zásahem do VKP
Výjimka ze základních podmínek
ochrany zvláště chráněných druhů
živočichů a rostlin
Povolení kácení zeleně
rostoucí mimo les
Souhlas s dotčením pozemků
určených k plnění funkcí lesa,
využití území do 50 m od okraje lesa
Trvalé a dočasné odnětí PUPFL
Vynětí půdy ze zemědělského
půdního fondu
Povolení k nakládání
s povrchovými a podzemními
vodami
Povolení stavby v krajinné
památkové zóně

Stavba na území s archeologickými
nálezy a v krajinné památkové zóně
Lembersko

EVERNIA s.r.o.

Zákon
183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny
114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny

Vydává
Stavební úřad Jablonné v
Podještědí

114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny
289/1995 Sb., o lesích

Příslušný obecní úřad

289/1995 Sb., o lesích
Dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního
fondu, v platném znění
254/2001 Sb., o vodách

Ustanovení dle § 14 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči

Ustanovení dle § 22 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči

Stavební úřad Jablonné v
Podještědí
Obecní úřad obce s rozšířenou
působností Liberec
Krajský úřad Libereckého kraje,
AOPK ČR, Správa CHKO Lužické
hory

Stavební úřad jen se souhlasem
příslušného orgánu státní správy
lesů
Orgán státní správy lesů
Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu
Vodoprávní úřad (krajský úřad)

Stanovisko obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, tj.
Magistrátu města Liberce, Odboru
životního prostředí , oddělení
ochrany přírody a památek.
Oznámit záměr již v době přípravy
Archeologickému ústavu
Akademie věd České republiky
(Letenská 4, 118 01 Praha 1),
umožnit provést záchranný
archeologický výzkum.

strana 20

Dokumentace dle př. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Rozhodnutí
Nakládání s odpady

Povolení zřízení křižovatky
Místní úprava provozu na silnici
I. třídy

Zákon
Vyhláška MŽP č. 294/2005, o
podmínkách ukládání odpadů,
změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady.
13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích
13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích

Místní úprava provozu na silnici
II.a III. třídy a na místní
komunikaci

13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích

Místní úprava provozu na veřejně
přístupné účelové komunikaci

13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích

Rozhodnutí o výši odvodů
za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu

334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu

EVERNIA s.r.o.
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Vydává
Krajský úřad Libereckého kraje,
Odbor rozvoje venkova,
zemědělství a životního prostředí.
Příslušný silniční správní úřad
(odbor dopravy Krajského úřadu)
Odbor dopravy Krajského úřadu
Libereckého kraje po předchozím
písemném vyjádření příslušného
orgánu policie.
Obecní úřad obce s rozšířenou
působností Liberec po předchozím
písemném vyjádření příslušného
orgánu policie.
Vlastník se souhlasem příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností Liberec a po
předchozím písemném stanovisku
příslušného orgánu policie.
Orgán ochrany zemědělského
půdního fondu
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B.II ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 Půda
V souvislosti s realizací záměru dojde k záboru zemědělského půdního fondu, pozemků
určených k plnění funkce lesa a ostatních ploch. Technická dokumentace je ve fázi studie, ve
které není provedeno zakreslení záměru do katastrální mapy a vyčíslení jednotlivých druhů
záborů. Toto bude předmětem další fáze projektové přípravy. Z toho důvodu byl hodnocen
průchod trasy jednotlivými druhy pozemků.
Varianta A prochází prvních 420 m v trase stávající silnice, dále prochází cca 120 m přes
zahrady a poté cca 350 m přes zemědělskou půdu. Poté trasa kříží lesní porost v délce cca 90
m, na který navazuje opět zemědělská půda v délce cca 250 m. Poté varianta prochází
okrajem zahrady v délce cca 45 m a přechází luční porosty v okolí Panenského potoka.
Okrajově zde zasahuje do lesních pozemků v celkové délce cca 150 m. Lučními porosty zde
prochází v celkové délce 210 m. Posledních cca 450 m je trasa vedena v trase stávající silnice
I/13.
Varianta B má v prvním kilometru z hlediska průchodu jednotlivými druhy pozemků podobný
průběh jako varianta A, tj. prvních 420 m vede v trase stávající silnice, dále prochází 120 m
přes zahrady a cca 350 m přes zemědělskou půdu, na délce 90 m kříží lesní porost, na který
navazuje opět zemědělská půda a luční porosty v délce cca 220 m. Poté se napojuje se na
stávající silnici, po které vede na délce cca 330 m. V závěru trasy je varianta vedena 320 m
přes luční porosty a napojuje se na stávající silnici po 250 m..
Varianta C má opět podobný průběh v prvním kilometru trasy jako předešlé varianty, tj.
prvních 420 m vede v trase stávající silnice, dále prochází 120 m přes zahrady a cca 350 m
zemědělskou půdou, na délce cca 90 m kříží lesní porost, na který navazuje opět zemědělská
půda a luční porosty na délce 230 m. Asi 120 m trasy zasahuje do zahrad u obytné zástavby,
za níž navazuje cca 50 m lesa. Z lesa pokračuje varianta C cca 200 m po lučních porostech a
poté se napojuje na stávající silnici. V trase stávající silnice je vedena shodně jako varianta A,
tj. posledních cca 450 m.
Tabulka 5: Průchod variant jednotlivými druhy pozemků (m)
Varianta

Varianta A
Varianta B
Varianta C

ZPF
(orná půda, louky, pastviny)
(délka průchodu v metrech)
866
900
853

PUPFL
(lesní půda)
(délka průchodu v metrech)
260
90
200

Ostatní (stávající
komunikace, zahrady,
zastavěná plocha) (m)
1 035
1 191
1 110

B.II.2 Voda
Zvýšené nároky na odběr vody budou zejména v době stavby navrhovaného obchvatu Lvové
na silnici I/13 a příslušných objektů. Odběr technologické vody bude především v místě
zařízení staveniště, kde bude probíhat příprava stavebních hmot a materiálů.
Pro období výstavby se předpokládá, že bude k dispozici pitná voda ze stávajících odběrných
míst pitné vody v dotčeném území, popř. bude zajištěna distribuce balené vody. Celkové
množství pitné vody závisí na počtu pracovníků, na velikosti a vybavení sociálního zázemí
stavby. Předpokládaná (normová) spotřeba vody na jednoho pracovníka je 5 l/osobu/směnu a
EVERNIA s.r.o.
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pro osobní hygienu 120 l/osobu/směnu. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů
vody. V případě napojení na stávající vodovodní řad budou podmínky odběru dohodnuty s
Vodovody a kanalizacemi.
Technologická voda vystačí a je potřeba na omývání nářadí a strojů, kol vozidel, která
vyjíždějí ze stavby. V suchém období je potřeba voda na zkrápění povrchu stavby z důvodu
snížení prašnosti. Tyto údaje budou známy až v případě výběru firmy, která bude stavbu
realizovat.
Ochranné pásmo vodovodního potrubí je dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění 1,5 m
od DN 500 a 2,5 m nad DN 500 od vnějšího okraje potrubí horizontálně na obě strany. Při
souběhu a křížení jednotlivých inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti předepsané v
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.
V období provozu se jedná pouze o nároky na spotřebu vody při údržbě komunikace.
K tomuto účelu stačí použití cisternových vozů.
B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
V rámci dokumentace nelze podrobněji kvantifikovat množství potřebných materiálů. Stejně
tak nelze v tomto stupni určit zdroje materiálů, které závisí na konkrétním dodavateli, době
výstavby, dopravních trasách, postupu prací atd.
Surovinové zdroje:
Tabulka 6: Předběžné odhady surovinových zdrojů (údaje z Technické studie, Valbek spol. s r.o., Liberec)
Položka
délka (m)
plocha vozovek hlavní trasy (m2)
plocha přeložek a úprav dotčených komunikací (m2)
výkopy (tis.m3)
násypy (tis.m3)

Varianta A
2 161
24 600
8 100
91,0
102,0

Varianta B
2 181
24 750
7 750
73,0
44,5

Varianta C
2 163
24 100
7 350
80,0
103,2

Pro násypový materiál do zemního tělesa bude v maximální míře využíván výkopek ze
zářezových partií trasy.
Materiály potřebné pro konstrukci vozovek jsou beton, kamenivo těžené i drcené, živičné
směsi, obrubníky.
Pro konstrukce mostů je základním materiálem železobeton případně ocel, další materiál
závisí především na navržené konstrukci. Materiály pro doplňková zařízení např. svodidla,
zábradlí je zejména ocel a železobeton.
Při následném provozu je dále nutno počítat se spotřebou posypového materiálu zimní údržby
(NaCl) a se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro mechanizmy údržby silnice.
Spotřeba těchto surovin se ale oproti stávajícímu stavu nezmění.
Energetické zdroje
Elektrická energie, plyn, voda atd. pro stavbu bude dodávána na základě smlouvy mezi
dodavatelem média a zhotovitelem stavby.
V období výstavby budou k odběru elektrické energie zřizovány na staveništích přípojky,
např. od vzdušného vedení nízkého napětí závěsnými kabely, napojené na stávající distribuční
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síť velmi vysokého napětí (v místech odběru budou instalovány transformátory). Orientační
příkon pro zařízení staveniště mostních objektů je do 50 kW, v případě hlavního stavebního
dvora se uvažuje s příkonem do 200 kW.
V období provozu není potřeba navýšení elektrické energie, protože provoz na silnici ji
nespotřebovává.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Samotný záměr řeší problémy vzrůstající dopravy na infrastrukturu a jeho konečný dopad
bude znamenat zlepšení stávající dopravní situace. Dojde k odvedení dopravy z centrální části
Lvové, která se nachází v zatáčce přibližující se k železnici. Dojde k výraznému zlepšení
bezpečnosti a plynulosti provozu.
Z hlediska bezpečného odbočení doporučujeme, v dalším stupni projektové dokumentace,
nahradit levé odbočení na obchvatové silnici I/13 pravým sjezdem.
V průběhu výstavby bude částečně omezen provoz na stávající silnici I/13, případně na
přilehlých místních komunikacích. Provoz bude pravděpodobně na přechodnou dobu omezen
na jednosměrný provoz řízený semafory.
Intenzity dopravy byly převzaty ze studie „I/13 Rynoltice - Lvová - Prognóza intenzit
dopravy“, kterou na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR vypracovala firma
CityPlan spol. s r.o., Praha, v dubnu 2009. Pro všechny varianty se vychází z aktualizovaného
dopravního modelu současného stavu, který je vytvořen na základě dosažené úrovně
dopravních výkonů identifikované výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2005.
Výpočet je proveden pro časové horizonty 2015 a 2035.
Pro účely této dokumentace byla vyříznuta část sítě, která je přibližně ohraničena silnicemi
I/14, R35, R10, I/16, dálnicí D8 a silnicí I/8. Na hranici vyříznuté části modelu vznikly
fiktivní zóny, které představují vstup/výstup vozidel do/z řešené oblasti. Vstupující intenzity
provozu jsou pro všechny varianty totožné. Rovněž výstupové intenzity ve variantách jsou
shodné, neboť směrové vedení variant a křižovatky jsou totožné.
V roce 2015 budou na přeložce silnice I/13 dosahovány intenzity přibližně 10,1 tis. vozidel za
den, v roce 2035 dochází k nárůstu intenzit na cca 12,7 tis. vozidel za den. Viz následující
obrázek.
Odhad intenzity dopravy po obchvatu silnice I/13 v roce 2015 a 2035 byl převzat ze studie
společnosti CityPlan [4].
Tabulka 7: Dopravní zatížení silnice I/13 v úseku Bílý Kostel – Jablonné v Podještědí (voz/hod)
Odhad pro rok
2015 – varianta A
varianta B
varianta C
2035 – všechny varianty

všechna vozidla
10 120
10 110
10 120
12 710

lehká NV (do 3,5 t)
1 090
1 090
1 090
1 240

ostatní NV (nad 3,5 t)
1 770
1 760
1 760
2 580

Rozdíly mezi intenzitami pro různé varianty v roce 2015 jsou zanedbatelné a výsledné
hodnocení neovlivní.
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Obrázek 2: Zatížení komunikační sítě v roce 2035. Obrázek je převzatý z „I/13 Rynoltice - Lvová,
prognóza intenzit dopravy“, zpracováno firmou CityPlan spol. s r.o., Praha, 04/2009.
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B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1 Ovzduší
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Realizací stavby nevznikne bodový zdroj znečišťování ovzduší. Ani během výstavby nové
silnice se nepředpokládá vznik bodového zdroje.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
V období výstavby. Za plošný zdroj znečišťování ovzduší lze považovat záměr v době
výstavby, zejména v průběhu realizace zemních prací a dále při pokládce živičných povrchů.
Celková plocha plošného zdroje bude kromě plochy zařízení staveniště přibližně shodná s
rozsahem trvalého a dočasného záboru. Vzhledem k postupu výstavby však bude rozsah
mnohem menší podle stavebních etap a úseků.
Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach, který bude v průběhu výstavby částečně
uvolňován a vířen a to především při manipulaci se zeminou a při pojezdech vozidel po
nezpevněném terénu. Množství emitovaných škodlivin nelze určit, protože závisí na provozu,
údržbě a dalších podmínkách, které umožní vznik sekundární prašnosti. Větší prachové
částice podléhají rychlé gravitační sedimentaci a za obvyklých meteorologických podmínek
se budou vyskytovat pouze v nejbližším okolí staveniště.
Obdobně lze předpokládat znečištění přízemní vrstvy atmosféry (prach, výfukové plyny
těžkých stavebních mechanizmů) na plochách zařízení staveniště, resp. v místech větší
koncentrace stavebních prací, např. kolem mostních objektů. Kvantifikovat množství těchto
emisí, příp. jejich distribuci do okolního prostoru je úloha neřešitelná bez zpracovaného
detailního časového plánu organizace výstavby (nasazení počtu a typů stavebních strojů,
jejich součinnosti v čase, přepravních tras pro přesun zemin a stavebních hmot, prostory
soustředěných zemních prací aj.).
Při případné pokládce živičných vrstev bude docházet k uvolňování aromatických
uhlovodíků. Problematika stanovení množství uvolňovaných škodlivin nebyla podle
dostupných údajů řešena, právními předpisy je řešen pouze provoz obaloven živičných směsí.
Vzhledem ke krátkodobému a jednorázovému působení plošných zdrojů znečištění se jejich
působení z hlediska vlivu na okolní prostředí nejeví jako závažné.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
V období běžného provozu (po dostavbě posuzovaného záměru), bude silnice liniovým
zdrojem znečištění ovzduší.
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot
široké spektrum emisí. Některé z nich jsou dominantní a typické pro provoz vozidel se
zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti jiným zdrojům emisí relativně
bezvýznamné.
Nejvýznamnější emise, charakteristické pro automobilovou dopravu jsou:
•
•
•

oxidy dusíku
tuhé znečišťující látky
uhlovodíky
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Jako zástupce polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) je posuzován (vzhledem
k existenci imisního limitu) nejlépe známý PAU benzo(a)pyren (BaP). Jako karcinogen
skupiny 1 je hodnocen zástupce skupiny těkavých organických látek (VOC) benzen.
Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2015 a v roce
2035 byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v. 06.
Program MEFA 06 nestanovuje emisní faktory pro benzo(a)pyren, pro jejich stanovení je
nutno použít program MEFA 02. Emisní hodnoty program vypočítává pro ustálený režim
jízdy (bez zohlednění víceemisí ze studených startů).
Pro výpočet imisí z automobilové dopravy byla posuzovaná komunikace rozdělena na úseky
délky cca 100 m. Pro každý úsek byly stanoveny z emisních faktorů emisní charakteristiky
podle skladby a intenzity dopravního proudu a podle skonu vozovky.
Pro porovnání očekávaných emisí v letech 2015 a 2035 jsou v následující tabulce uvedeny
charakteristiky emisí pro jednu konkrétní dopravní situaci.
Tabulka 8: Emisní vydatnost komunikace při daném složení dopravy a intenzitě dopravy v roce 2015 a
2035 (pro rychlost 90 km/h a podélný sklon vozovky 2 %), ve špičce
jednotka
rok 2015
rok 2035
poměr 2035:2015

NOx
g/m/s
0,00004143
0,00003262
0,787

PM10
g/m/s
0,00003619
0,00003310
0,915

benzen
g/m/s
0,00000450
0,00000452
0,996

benzo(a)pyren
μg/m/s
0,00021212
0,00025243
1,190

Je zřejmé, že s výjimkou případu benzo(a)pyrenu lze v budoucnu očekávat na silnici I/13
v posuzovaném úseku i při rostoucí intenzitě dopravy výrazný pokles objemu emisí. Je tedy
velice pravděpodobné, že kromě NO2 a PM10 budou v roce 2035 (vzhledem k malým
rozdílům mezi hodnotami uvedenými v tabulce) výrazně nižší i hodnoty pro benzen. Totéž se
bude velice pravděpodobně týkat i benzo(a)pyrenu, jehož emisní faktory stanovené
programem MEFA 02 jsou pro rok 2015 a 2035 stejné (MEFA 02 stanovuje emisní faktory
pouze do roku 2010).
B.III.2 Odpadní vody
B.III.2.1 Splaškové odpadní vody
Ve fázi výstavby obchvatu na silnici I/13 v obci Lvová, budou vznikat splaškové odpadní
vody pouze v sociálním zařízení staveniště. Produkce splaškových vod vyplývá z celkového
uvažovaného počtu pracovníků a je vybilancována v následující tabulce. Jejich
zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Množství
vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit, pro vyhodnocení
vlivů na životní prostředí to však není nezbytné.
Tabulka 9: Splaškové vody ve fázi výstavby
Počet pracovníků
Spotřeba/osobu
/směna / l /
Spotřeba celkem /směna /m3/

x
125
x * 125

B.III.2.2 Odpadní vody technologické
Pro provoz navrhovaného záměru nejsou uvažovány. Odpadní vody v rámci etapy výstavby
budou řešeny dodavatelem stavební části.
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B.III.2.3 Srážkové vody
V období běžného provozu posuzovaného záměru budou odtékat z komunikace hlavně
srážkové vody. Z důvodů předpokládaného znečištění úkapy ropných látek, zbytky
posypových materiálů ze zimní údržby, oděry z pneumatik a úlety ze sypkých nákladů.
Srážkové vody, které nemohou být trvale znečištěny tak, aby v konkrétním místě ohrozily
jakost povrchových a podzemních vod, je nutné charakterizovat jako vody povrchové.
Celé zájmové území náleží do povodí Labe.
Rámcová bilance vznikajících srážkových vod na nově vznikajících zpevněných a
zastavěných plochách silnice:
Vs = S . hs . ks [m3/rok]
§
§
§
§

Vs ... objem srážkových vod z úseku silnice (m3/rok)
S ... výměra nově zpevněných ploch hlavní komunikace (m2)
hs ... průměrný úhrn ročních srážek (m/rok)
ks ... odtokový koeficient (0,9)

Tabulka 10: Rámcová bilance vznikajících srážkových vod na nově vznikajících zpevněných a
zastavěných plochách silnice
Varianta
A
B
C

S
24 600
24 750
24 100

hs
0,75
0,75
0,75

ks
0,9
0,9
0,9

Vs
16 605
16 706
16 267

Celková bilance vznikajících srážkových vod bude upřesněna v návazných stupních
projektové dokumentace, po konečném upřesnění nově vznikajících zpevněných a
zastavěných ploch ve Vodohospodářském projektu.
B.III.2.4 Podzemní vody
Stavba svým charakterem nepřináší přímé výstupy do podzemních vod. Prostřednictvím
odtoku srážkových vod z odvodňovacích zařízení silnice do recipientů, může v oblasti
příznivých geologických podmínek docházet k dotaci podzemních vod.
B.III.3 Odpady
Při výstavbě budou vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními pracemi,
jejichž množství bude minimalizováno již vlastním požadavkem na ekonomickou efektivnost
stavby. Množství těchto odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby.
Značné množství odpadů vznikne při uvolnění území pro vlastní výstavbu, tzn. v demolicích
stávajících stavebních objektů, vybraných úseků stávajících vozovek a v přípravě podloží pro
zemní práce.
Demoliční práce budou zahrnovat demolice pozemních objektů (pro variantu C) a zařízení,
vozovek a dále nevyužitelných nebo překládaných inženýrských sítí. Zároveň bude odtěženo
nevhodné podloží včetně místně kontaminovaných zemin (vyskytnou-li se v místě stavby).
Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu.
Tyto firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými druhy odpadů (které jejich
činností vzniknou) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími
vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
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odpady, vyhláškou č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb., o
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou,
jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v
průběhu výstavby budou některé druhy odpadů, na základě jejich případného obsahu
nebezpečných složek, zařazeny pod jiný druh odpadu.
Předpokládané množství jednotlivých druhů bude vyčísleno v dalších stupních projektové
dokumentace.
Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění demoličních prací
a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke
sběru nebo výkupu odpadů.
Na stavbě jinde využitelné materiály (štěrk, zemina, kamenivo, obrubníky apod.) bez
nebezpečných látek budou opětovně použity pro výstavbu nové komunikace nebo dočasně
uloženy pro použití na jiných stavbách. Sejmuté živičné vrstvy budou použity na výrobu
recyklovaných živičných směsí nebo uloženy na skládce příslušné skupiny. Části kovových
konstrukcí budou předány k využití jako druhotná surovina.
Stavební a demoliční odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část materiálů
vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny.
Tabulka 11: Seznam odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě
Katalog. č.
odpadu
08 01
08 01 11
13 01
13 02
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 10
15 02
15 02 02
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 03
17 03 01
17 03 02
17 04
17 04 05

Název odpadu
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků
Odpadní barvy a laky obsahující organ. rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpadní hydraulické oleje
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsah. zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olej. filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod č.170106
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Kovy (včetně jejich slitin)
Železo a ocel
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Katalog. č.
odpadu
17 04 10
17 04 11
17 05
17 05 03
17 05 04
17 06
17 06 03
17 06 05
17 09
17 09 03
17 09 04
20 01
20 01 21
20 02
20 02 01
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 03
20 03 04
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Kategorie
odpadu
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
N
Kabely neuvedené pod č. 17 04 10
O
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
N
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
N
Stavební materiály obsahující azbest
N
Jiné stavební a demoliční odpady
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
N
obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
O
17 09 03
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
Biologicky rozložitelný odpad
O
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad
O
Uliční smetky
O
Kal ze septiků
O
Název odpadu

Při dopravních haváriích lze očekávat vznik nebezpečných odpadů souvisejících s únikem
ropných látek. Následky havárií včetně likvidace nebezpečných odpadů budou řešeny v
souladu s havarijními plány, místo havárie bude sanováno a kontaminované materiály
(nebezpečné odpady) zneškodněny oprávněnou osobou.
B.III.4 Ostatní
B.III.4.1 Radioaktivní, elektromagnetické záření
Při výstavbě a následném provozu obchvatu I/13 na území obce Lvová se nepředpokládá
existence nebo použití zdrojů radioaktivního, elektromagnetického a ionizujícího záření.
B.III.4.2 Hluk
Silniční doprava je významným zdrojem hluku, který způsobují motorová vozidla pohybující
se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace (časově omezené
působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek běžného provozu vozidel (trvalé
působení). Hluk emitovaný v období vlastní výstavby komunikace je jevem přechodným, pro
obyvatelstvo v okolí silnice má klíčový význam hluk emitovaný vlastní automobilovou
dopravou po uvedení nové komunikace do provozu.
Intenzity dopravy byly převzaty ze studie „I/13 Rynoltice - Lvová - Prognóza intenzit
dopravy“, kterou na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR vypracovala firma
CityPlan spol. s r.o., Praha, v dubnu 2009. Pro všechny varianty se vychází z aktualizovaného
dopravního modelu současného stavu, který je vytvořen na základě dosažené úrovně
dopravních výkonů identifikované výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2005.
Výpočet je proveden pro časové horizonty 2015 a 2035.
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Pro účely této dokumentace byla vyříznuta část sítě, která je přibližně ohraničena silnicemi
I/14, R35, R10, I/16, dálnicí D8 a silnicí I/8. Na hranici vyříznuté části modelu vznikly
fiktivní zóny, které představují vstup/výstup vozidel do/z řešené oblasti. Vstupující intenzity
provozu jsou pro všechny varianty totožné. Rovněž výstupové intenzity ve variantách jsou
shodné, neboť směrové vedení variant a křižovatky jsou totožné.
V roce 2015 budou na přeložce silnice I/13 dosahovány intenzity přibližně 10,1 tis. vozidel za
den, v roce 2035 dochází k nárůstu intenzit na cca 12,7 tis. vozidel za den. Viz obrázek v
kapitole B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.
Komunikace působí jako liniový zdroj hluku. Úroveň hladiny hluku emitované automobilem
je závislá zejména na rychlosti vozidla – zatímco u nižších rychlostí je rozhodujícím zdrojem
hluku motor, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku emitovaného z převodové
soustavy. Ve vyšších rychlostech začíná převažovat hluk ze styku pneumatika – vozovka a u
velmi vysokých rychlostí je rozhodující aerodynamický hluk.
Mezi další faktory, které ovlivňují hluk z automobilové dopravy, patří zejména stáří vozidel,
jejich technický stav a způsob jízdy. Díky technickému vývoji se na komunikacích pohybuje
stále větší podíl automobilů s příznivějšími hlukovými charakteristikami. Výslednou hladinu
hlukové zátěže ovlivňují následující faktory:
•

projíždějící motorová vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich kategorie,
technický stav a rychlost jízdy atd.),

•

technické parametry komunikace (šířkové uspořádání, podélný sklon, vedení v násypu či
zářezu, povrch komunikace),

•

okolí komunikace (pohltivý nebo odrazivý terén, vzdálenost zástavby, vliv odrazů
zvukových vln),

•

technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.).

B.III.4.3 Vibrace
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je zdrojem vibrací. Takto generované vibrace
nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví. Mají vliv zejména na konstrukci
zasažených staveb. Negativní vliv na domy se týká vzdálenosti několika metrů od krajnice
komunikace. Kromě počtu průjezdů těžkých nákladních vozidel je pro vznik vibrací
rozhodující i typ geologického podloží a především konstrukce a statika dotčené budovy.
Zejména staré budovy nebo sakrální stavby bez železobetonového věnce jsou působením
vibrací výrazně poškozovány. S vlivem vibrací je třeba počítat v přípravné fázi projektu na
období výstavby.
V případě hodnoceného úseku obchvatu silnice I/13 na území obce Lvová lze prakticky
vyloučit vliv vibrací způsobených provozem na okolní zástavbu. Trasa se zástavbě vyhýbá a
dostává se do blízkosti pouze několika objektů, což představuje v porovnání se stávajícím
stavem významné zlepšení situace.
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, resp.
použitím speciálních technologií (ražení pilotů), příp. průjezdy těžkých nákladních
automobilů obytnou zástavbou (dopravní obsluha staveniště). Průjezd těžkých vozidel
obytnou zástavbou může být v max. míře omezen v projektu organizace výstavby volbou
přepravních tras mimo zastavěná území obcí a po trase stavby. V místech, kde nebude možno
dodržet dostatečný odstup stavebních prací či přepravních tras od stávající zástavby bude před
a po výstavbě provedena statická prohlídka potencionálně dotčených objektů tak, aby bylo
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možno identifikovat případné narušení statiky budov vlivem stavebních prací s následným
uvedením do původního stavu.
B.III.4.4 Rizika havárií
Rizika havárií spojená se zamýšlenou stavbou mohou být následující:
V době výstavby je riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného
nezpevněného tělesa komunikace. Toto riziko bude eliminováno souborem preventivních
opatření, které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace. V době výstavby bude
v prostoru stavby zakázána jakákoliv manipulace s rizikovými látkami (ropné látky apod.).
V době provozu jsou preventivním opatřením pro zabránění dopravní nehody zejména
udržování povrchu vozovky v dobrém stavu, zejména v zimním období, a dále pak udržování
dobrého stavu dopravního značení, popř. osazení komunikace svodidly. Vzhledem k povaze
posuzovaného úseku se nepředpokládá zvýšené riziko havárií v období provozu. Naopak
navrhovaná změna směrového vedení silnice I/13 vede k podstatnému snížení
pravděpodobnosti dopravní nehody. Z tohoto pohledu jsou výhodnější varianty A a C.
Varianta B představuje také zlepšení současného stavu, ale na konci úseku přeložky vytváří
opět protisměrný oblouk o poloměrech R=650 a 700 m. Varianta na výjezdu ze Lvové (ve
směru na Liberec) prochází stávající zástavbou a to musí vést ke snížení možné rychlosti.
V případě havárie je třeba událost co nejdříve nahlásit příslušným orgánům (hasičskému
sboru a policii ČR) tak, aby včasným zásahem byl rozsah havárie omezen a byly eliminovány
dopady na životní prostředí (kontaminace horninového prostředí popř. povrchových a
podzemních vod).
Riziko havárie nákladních automobilů převážejících pohonné hmoty nebo chemikálie je
eliminováno existujícími mezinárodními pravidly pro označení a vybavení vozidel pro
přepravu nebezpečných věcí a systémem následného zásahu v případě vzniku podobných
událostí v rámci integrovaného zásahového systému (Policie ČR – Hasiči ČR).
B.III.5 Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Výstavba obchvatu silnice I/13 na katastrálním území Lvová bude představovat zásah do
krajinného rázu území. Celá oblast leží v krajinné památkové zóně Lembersko. Koridor
obchvatu bude procházet zčásti volnou krajinou a zčásti zástavbou obce. Krajina je zde
poměrně zvlněná a budou se střídat zářezy a násypy. Terénní úpravy v souvislosti se stavbou
budou pravděpodobně na přijatelné úrovni. Zemní práce a kontrola jejich provádění musí
probíhat ve smyslu TKP 4 – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací,
kap. 4 – Zemní práce – MDS Praha. Odhad bilance zemin v rámci výstavby záměru je uveden
v následující tabulce.
Tabulka 12: Bilance zemin
Posuzované parametry
Výkopy [tis. m3]
Násypy [tis. m3]

Varianta A
91,0
102,0

Varianta B
73,0
44,5

Varianta C
80,0
103,2

Pro názornou představu vedení a zásahu jednotlivých variant do terénu byla vytvořena
vizualizace variant, která je součástí samostatné přílohy Krajinný ráz. Důvodem je také to, že
všechny varianty obchvatu procházejí krajinnou památkovou zónou Lembersko.
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Svahy násypů, ale i celá trasa, bude v dalším stupni projektové dokumentace ozeleněna a
začleněna do okolí v rámci vegetačních úprav. Ozelenění tělesa silnice I. třídy č. 13 má
důvody jak estetické, tak ochranné, kdy zabraňuje vzniku eroze. Svahy násypů a zářezů budou
zatravněny a osázeny dřevinami, které geograficky odpovídají původním a místním
podmínkám. Studie vegetačních úprav bude konsultována s příslušnými orgány ochrany
přírody. Z dosavadních zkušeností podobných staveb vyplývá, že jsou většinou vnímány
antropocentricky a pozitivně, pokud jsou vhodně architektonicky a stavebně řešeny a
zasazeny do krajiny. Toto bude řešeno i nadále v dalších fázích projektové přípravy.
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ČÁST C
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území
II. Charakteristika současného stavu životního
prostředí v dotčeném území
III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí
v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I

VÝČET

NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

ENVIRONMENTÁLNÍCH

CHARAKTERISTIK

Jedná se o území s rozptýlenou obytnou zástavbou soustředěnou zejména v okolí stávající
silnice I/13. Tato silnice je páteřní komunikací v k.ú. Lvová. Kolem ní je rozptýlena
jednostranná i oboustranná zástavba. Na zástavbu pak navazuje orná půda a kulturní louky
v kombinaci s drobnými lesíky a remízky. Řešeným územím prochází hranice CHKO Lužické
hory, jejíž hranicí je stávající silnice I/13. Skoro celé zájmové území leží v krajinné
památkové zóně Lembersko. Za Lvovou ve směru na Liberec přechází od severu na jih přes
stávající silnici I/13 nadregionální biokoridor 0/117 (K34B) „Na Panenském potoce“. V
zájmovém území se také nachází několik významných krajinných prvků ze zákona č.
114/1992 Sb. Jedná se o lesy, vodní tok Panenský potok a jeho údolní nivu a několik rybníků
v blízkosti záměru.
Ekologická stabilita území je i v současné době střední. Je to způsobeno vyššími intenzitami
dopravy, která je zde i dnes. Obchvat silnice I/13 kolem Lvové řeší stávající nevyhovující
stav. Výstavba si vyžádá demolice ve variantě C a to 2 obytných domů v blízkosti stávající
silnice.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik je uveden v následující tabulce.
Ostatní složky životního prostředí odpovídají charakteru zájmového území a nevykazují
mimořádné hodnoty.
V zájmovém území se nenacházejí takové charakteristiky životního prostředí, které by
realizaci záměru znemožňovaly. Podrobná charakteristika stavu jednotlivých složek životního
prostředí v dotčeném území je popsána v následujících kapitolách C.II.
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Tabulka 13: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik zájmového území
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast

Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Významné
Ze zákona
lesy
krajinné
(č.114/1992Sb.) rašeliniště
prvky
vodní toky
rybníky
jezera
údolní nivy
Registrov. orgánem ochrany přírody
Územní
Nadregionální biocentrum
systém
biokoridor
ekologické
Regionální
biocentrum
stability
biokoridor
Lokální
biocentrum
biokoridor
Zvláště
Rostliny
kriticky ohrožené
chráněné
silně ohrožené
druhy
ohrožené
Živočichové
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
Natura
ptačí oblasti
2000
evropsky významné lokality
Památné stromy
chráněné ložiskové území
ložisko nerostných surovin
prognózní zdroje nerostných surovin
dobývací prostory (těžené i netěžené)
poddolovaná území
aktivní
sesuvy a svahové deformace
potenciální
Geologické a paleontologické naleziště
Vodní toky
Významné
Ostatní
Vodní plochy
Záplavová území
OPVZ
CHOPAV
Přírodní parky
Území významu historického,
kulturního nebo archeologick.
Území hustě zalidněná
Staré ekologické zátěže
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1. stupeň
2. stupeň

Výskyt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

Poznámka
CHKO Lužické hory - severně od stávající
silnice I/13

menší lesní komplexy v blízkosti silnice
Panenský potok
Dvorní rybník, bývalý rybník za motorestem
údolní niva Panenského potoka

NRBK 0/117 (K34B) a jeho ochranné pásmo
RBK „Zpěvná“ mezi LBC 408 a LBC 117
LBC 408, LBC 117

Výskyt je zejména v nivě Panenského potoka.

Lemberk - zámek (půda)
Oboustranná lipová alej

Štola Lemberk

Panenský potok
Dvorní rybník, rybník u Motorestu
Záplavové území Panenského potoka s aktivní
zónou
Pod tratí ČD a Panenským potokem
Pod tratí ČD a Panenským potokem
Severočeská křída
Krajinná památková zóna Lembersko, lokalita
s prokázaným výskytem archeologických
nálezů
skládka Lvová
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C.II CHARAKTERISTIKA

SOUČASNÉHO STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1 Obyvatelstvo
Obchvat Lvové je navrhován zejména z důvodu odvedení dopravně velmi vytížené silnice
I/13 mimo zastavěné území, aby se zamezilo negativním vlivům dopravy na místní obyvatele.
Širší zájmové území není hustě osídleno. Zástavba se rozprostírá většinou podél stávající
silnice I/13. Ta je páteřní komunikací katastrálního území Lvová.
Stavba leží u severozápadní hranice Libereckého kraje. Obcí s rozšířenou působností (ORP)
je Liberec. Obcemi s pověřeným obecním úřadem (POU) jsou Jablonné v Podještědí a Hrádek
nad Nisou.
Stavba ochvatu silnice I/13 leží na území obce Jablonné v Podještědí (kód obce: 561631), na
katastrálním území Lvová (kód k.ú.: 689475) a na území obce Rynoltice (kód obce: 564397),
k.ú. Rynoltice (kód k.ú.: 744719).
Lvová se nachází mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 320 m.
Celkový počet obyvatel, jejichž katastrálním územím stavba prochází, je 795. Počet obyvatel
v jednotlivých dotčených katastrálních územích uvádí následující tabulka.
Tabulka 14: Obyvatelstvo dotčené realizací záměru
obec
Jablonné v Podještědí
Rynoltice

k.ú.
Lvová
Rynoltice

Počet obyvatel
65
730

Vzhledem k tomu, že katastrální území Rynoltice je záměrem dotčené pouze okrajově
v lokalitě, kde se nevyskytuje žádná obytná zástavba, je skutečný počet dotčených obyvatel
daný pouze počtem obyvatel Lvové.
Celé území Jablonného v Podještědí má výměru 5 784 ha a je tvořeno 8 katastrálními
územími, která zahrnují 12 částí obce - základních územních jednotek. Na tomto celém území
trvale žije 3 721 obyvatel.
Hmotný majetek
Do hmotného majetku zasahuje pouze varianta C a to v podobě demolic dvou obytných domů
s č.p. 51 a 48. Obytný dům č.p. 48 (leží blíž k centrální části Lvové) pochází přibližně z roku
1915. Obytný dům č.p. 51 (leží blíž k Rynolticím) pochází přibližně z roku 1930. Obytný
dům s č.p. 48 je v dobrém stavu a to vzhledem k tomu, že jeho majitel provádí postupně jeho
rekonstrukci (výměna topení, střechy). K domu náleží rozsáhlejší pozemek, který majitel
využívá k zemědělským účelům. Na straně odvrácené k nivě má i včelín. Dům je výškově
částečně zapuštěný pod stávající silnici I/13.
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Obrázek 3: Letecký pohled na obytné domy s č.p. 48 a 51, které jsou v případě varianty C určeny k
demolici

obytné domy č.p. 48 a 51

Obrázek 4: Pohled na obytné domy s č.p. 48 a 51, které se nacházejí vpravo od stávající silnice I/13, směr
pohledu na Liberec
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Obrázek 5: Pohled na obytný dům č.p. 48, který se nachází v těsné blízkosti stávající silnice I/13

Obrázek 6: Pohled na obytný dům č.p. 51, který se nachází v těsné blízkosti stávající silnice I/13
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C.II.2 Ovzduší a klima
C.II.2.1 Klima
Zájmové území má malou rozlohu a proto se nevytváří místní rozdíly v mezoklimatických
poměrech. Klima je lokálně ovlivňováno reliéfem terénu a vlivem zástavby. Území stavby
zasahuje podle Quitta do klimatické oblasti MT7, která je mírně teplá a charakterizována
takto: normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím
s mírným jarem a mírně teplým podzimem, normálně dlouhou, mírně teplou, suchou až mírně
suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tabulka 15: Klimatická charakteristika oblasti
Klimatická jednotka
Průměrná teplota v červenci (oC)
Průměrná teplota v lednu
(oC)
Počet letních dní
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dešťových dnů
Úhrn atmosférických srážek ve vegetačním období (mm)
Úhrn atmosférických srážek v zimním období (mm)

MT7
16 - 17
-2 - -3
30 - 40
110 - 130
40 - 50
60 - 80
110 - 120
400 - 450
250 - 300

Největší četnost mají větry jižní (14,5 % z celkové doby) až jihozápadní (12,4 %) a dále vítr
severní (13,1 %) a severovýchodní (8,6 %). Na Z a SZ větry připadá po 8 % a minimum
vykazuje východní vítr a to pouhých 1,7 %. Na bezvětří připadá 28,3 % celkového času.
Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá 59 %.
Konvektivní atmosféra, při které dochází k výraznému přízemnímu znečištění z blízkých
zdrojů, je zastoupena pouze 4,5 %.
Tabulka 16: Odhad větrné růžice pro Jablonné v Podještědí, ve výšce 10 m nad povrchem země
Třída
stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V
Celkem

Rychlost
větru
1,7
1,7
5,0
1,7
5,0
11,0
1,7
5,0
11,0
1,7
5,0

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

calm

celkem

1,84
3,03
0,67
1,45
1,20
0,06
2,13
1,18
0,04
0,86
0,63
13,09

0,41
0,46
0,10
2,21
1,51
0,07
2,63
1,05
0,04
0,03
0,10
8,61

0,25
0,20
0,05
0,48
0,18
0,00
0,34
0,17
0,00
0,01
0,01
1,69

0,5
0,98
0,33
1,39
0,41
0,01
1,43
0,45
0,01
0,03
0,06
5,60

1,32
4,24
1,80
2,03
0,72
0,04
2,86
0,83
0,08
0,27
0,31
14,50

0,14
0,30
0,58
3,65
1,29
0,04
4,62
1,52
0,02
0,07
0,18
12,41

0,22
0,57
0,19
1,99
1,13
0,03
2,30
1,06
0,02
0,09
0,09
7,69

0,15
0,54
0,19
2,18
1,06
0,04
2,79
0,94
0,03
0,07
0,12
8,11

8,68
8,80
3,54
5,64
1,64
28,30

13,51
19,12
3,91
18,92
7,50
0,29
24,74
7,20
0,24
3,07
1,50
100,0

Jednotlivé třídy stability atmosféry lze charakterizovat následovně:
I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba volných inverzních
stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s.
II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku.
III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V
chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních
hodinách.
EVERNIA s.r.o.

strana 40

Dokumentace dle př. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/13 Rynoltice - Lvová

IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla
větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významně sluneční svit. Společně s III. stabilitní třídou mají
v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.
V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která může způsobovat, že
se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťujících látek. Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v
letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.

C.II.2.2 Vyhodnocení kvality ovzduší
Zájmové území nezasahuje do vymezených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší podle
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, ve kterém došlo k překročení
hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší jsou vymezeny dle členění České republiky podle jednotlivých stavebních
úřadů. V oblasti nejsou překračovány ani hodnoty imisních limitů pro ochranu ekosystémů a
vegetace.
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území Libereckého kraje (OZKO)
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Obrázek 7: Území Libereckého kraje, na kterém došlo v roce 2006 k překročení imisního limitu (LV)
nebo imisního limitu navýšeného o mez tolerance (LV + MT) pro alespoň jednu ze
sledovaných znečišťujících látek, bez zahrnutí ozonu (umístění záměru je označeno červeně)

Zdroj: ČHMÚ

Obrázek 8: Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu
zdraví, 2006
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Z těchto dvou obrázků vyplývá, že na většině území Libereckého kraje není překračován
imisní limit.
Imisní pozadí je v regionu zjišťováno nejblíže ve stanici ČHMÚ v České Lípě a v Liberci.
Benzen a benzo(a)pyren je měřen nejblíže v Liberci a v Ústí nad Labem. Tyto výsledky
měření nejsou pro lokalitu charakteristické.
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2006 leží posuzovaná lokalita v pásmu ročních
koncentrací:
NO2
roční průměr
≤ 26 µg/m3,
PM10
roční průměr
20 - 30 µg/m3,
36. nejvyšší denní konc. 30 - 50 µg/m3,
benzen
roční průměr
≤ 2 µg/m3,
benzo(a)pyren roční průměr
≤ 0,4 ng/m3.

C.II.3 Hluková situace a další fyzikální a biologické faktory
C.II.3.1 Hluková situace
Hygienické limity hluku stanovuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve
vnějším prostředí se stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 50 dB a některé z korekcí
uvedených v následující tabulce (korekce se nesčítají). Pro noční dobu se použije další
korekce –10 dB s výjimkou železniční dráhy, kde se použije korekce –5 dB.
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví se chráněným venkovním prostorem
rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s
výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním
prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb
pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných
staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti s
výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a
skladování. Rekreace zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo
podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem
nebo podnájmem bytu v nich.
Tabulka 17: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Způsob využití území
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory

1)

Korekce (dB)
2)
3)

0

+5

+10

4)
+20

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou
letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční
stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a
opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy v území,
kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
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4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou
hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v
chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000.
Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku,
popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo
dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Pro stávající obytné objekty, které se nacházejí v blízkosti obchvatu silnice I/13, byly pro
účely hodnocení akustické studie ve venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem z této
komunikace uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb:
- základní hodnota hluku LAeq,T = 50 dB
- korekce pro noční dobu pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb k = - 10 dB
- korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní
prostory
korekce pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací podle odstavce 3) přílohy 6
k = +10 dB
Těmto korekcím odpovídá limit:
- pro hluk z automobilové dopravy pro chráněný venkovní prostor staveb
pro den LAeq,T = 60 dB, pro noc LAeq,T = 50 dB,
- pro hluk z automobilové dopravy pro chráněný venkovní prostor
pro den i pro noc LAeq,T = 60 dB.
C.II.3.2 Seismicita
Jedná se o takovou stavbu, na kterou nemá případná seismická aktivita rozhodující vliv pro
dané území.
C.II.3.3 Radonové riziko
Dle mapy radonového rizika ČR (1 : 50 000) Českého geologického ústavu, leží území
obchvatu Lvové v kategorii s přechodným radonovým indexem. Dále dle výsledků průzkumu
radonového rizika (GIS Česká Lípa), je možno konstatovat, že v oblasti s výskytem ložisek
uranu, v důsledku krytí kvartérními sprašovými i písčito-hlinitými zeminami se koncentrace
radonu v půdním vzduchu minimalizuje a celá oblast je zařazena do středního rizika pronikání
radonu. Lokálně se však vyskytují i plochy s vysokým rizikem pronikání radonu.
Ke každému investičnímu záměru, kde se dlouhodoběji shromažďují lidé, musí být
stavebníkem opatřeno měření radonového rizika. Pro výstavbu obchvatu nejsou potřebná
žádná opatření ani měření, záměr neobsahuje výstavbu provozních budov.
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Obrázek 9: Radonový index zájmového území obchvatu

C.II.4 Voda
C.II.4.1 Povrchové vody
Dle zákona č. 254/2001, o vodách, jsou povrchovými vodami vody přirozeně se vyskytující
na zemském povrchu. Tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky
nebo přirozenými dutinami pod zemským povrchem.
Celé posuzované území náleží do povodí Labe (1-00-00). Síť vodních toků je v širším území
velmi hustá a odvádí vody z Lužických hor. Hlavním tokem zájmového území je Panenský
potok s přítoky. Je významným vodním tokem (č.h.p. 1-14-03-015), pramení pod vrcholem
Velkého Vápenného, v nadmořské výšce cca 720 m, za obcí Jitravou, protéká od Jitravy přes
Rynoltice a Jablonné v Podještědí do Mimoně, kde se zprava vlévá do řeky Ploučnice.
Naprostá většina toku protéká mimo les, z části zastavěným územím obcí. Většina toku je
regulována. Přirozené úseky nivy jsou dochovány pouze místy. Plocha povodí je 133,2 km2 a
délka toku 28,8 km. Průměrný průtok u ústí do Ploučnice má Panenský potok 1,10 m3.s-1.
Jeho vodnatost je ovlivněna srážkovou činností a další setrvačností a ohledem na stabilizační
vliv dotace z podzemních pramenů vyvěrajících na svazích Lužických hor. Koryto
Panenského potoka na řešeném území má kapacitu cca na 3-letou vodu. Provoz a údržbu
Panenského potoka zajišťuje Povodí Ohře a.s.
Vodní plochy jsou v dotčeném území zastoupeny Dvorním rybníkem (zatopená plocha: 1,6
ha, objem 16 tis. m3) a Pivovarským rybníkem (zatopená plocha: 2,4 ha, objem 20 tis. m3),
které se nacházejí pod nádražím ČD Lvová, a dále bývalým rybníčkem u motorestu.
Záplavové území je vymezeno od roku 2004 na celé délce Panenského potoka a to Krajským
úřadem Libereckého kraje. Hranice stoleté vody a aktivního záplavového území je patrná z
obrázku.
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Obrázek 10: Výřez ze základní vodohospodářské mapy 1: 50 000, č. 03 - 13 Hrádek nad Nisou
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Obrázek 11: Situace záplavového území vymezeného na Panenském potoce

Legenda:

hranice záplavového území aktivní
hranice záplavového území - 100-letá voda

C.II.4.2 Podzemní vody
Ve smyslu stávající platné hydrogeologické rajonizace území České republiky (M.Olmer,
J.Kesl – Hydrogeologické rajony, VÚV Praha 1990) je hodnocené zájmové území součástí
hydrogeologického rajonu 464 – Křída Horní Ploučnice.
Rajon je definován jako územní jednotka s převažujícími specifickými podmínkami pro
tvorbu určitého typu a režimu proudění podzemních vod a lze v zásadě konstatovat, že v
zájmovém území charakterizuje danou hydrogeologickou strukturu. V lužické faciální oblasti
české křídové pánve, v závislosti na úložních poměrech a vývoji křídových uloženin, existují
v zásadě tři relativně samostatné zvodně:
• bazální kolektor A, vázán na cenomanský, převážně pískovcový kolektor,
• střední kolektor BC, formující se převážně ve střednoturonských pískovcích,
• svrchní kolektor D, vázán na svrchnoturonsko-coniacké komplexy pískovců a slínovců.
Křídová pánev je z hydrogeologického hlediska velmi významnou oblastí a vyskytují se zde
vydatné zdroje podzemních vod. Nejvýznamnější zdroje jsou vázány na střednoturonský
komplex tzv. kvádrových pískovců. Hodnocený obchvat prochází převážně územím, kde je
nad tímto souvrstvím vyvinut ještě komplex svrchnoturonsko-coniackých pískovců, slínovců
a prachovců. Pestrý faciální vývoj (střídání propustných a nepropustných poloh) činí z tohoto
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horninového komplexu relativně méně propustný vodonosný horizont, který tak vytváří
určitou ochranu střednoturonské zvodně.
V dotčeném území se vyskytuje chráněná oblast přirozené akumulace vod Severočeská křída.
CHOPAV Severočeská křída vznikla nařízením vlády České socialistické republiky
č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a
Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a
Kvartér řeky Moravy.
Zásoby podzemních vod se vytvářejí v sedimentech hydrogeologických kolektorů
cenomanského a turonského stáří (70 – 135 miliónů let). Cenomanská zvodeň je napájena na
výchozech cenomanských vrstev u lužické poruchy. Turonská zvodeň má volnou hladinu a
dosahuje mocnosti až 150 m. Turonský kolektor je zásobován atmosférickými srážkami v
místech, kde tyto sedimenty vystupují na povrch.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod Severočeská křída je jednou z nejvýznamnějších
zásobáren podzemních zdrojů pitné vody. Jako zdroj pitné vody slouží pouze turonská
zvodeň, neboť cenomanská zvodeň je pro tyto účely nevyužitelná vzhledem k vysokému
obsahu radionuklidů.
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Obrázek 12: CHOPAV Severočeská křída v zájmovém území

C.II.4.3 Vodní zdroje
Zdroje podzemní vody jsou v zájmové oblasti opravdu mimořádné, subkomisí pro klasifikaci
využitelných zásob podzemní vody byly celkové zásoby podzemních vod v rajonu
v kolektoru BC vyčísleny v kategorii C2 na 4 800 l/s.
V obci Lvová je zaveden veřejný vodovod, vodárenská soustava je ve správě SčVaK Česká
Lípa. Zdrojem pitné vody je jímací objekt vrtu RH-4 – Kněžičky a vrty u obce Jablonné
v Podještědí (vrty RH-5 a RH6) – mimo hodnocené zájmové území.
Prakticky veškeré nemovitosti v obci jsou napojeny na veřejný vodovod. Domovní studny
jsou využívány většinou pouze k zalévání zahrádek, některé však slouží i jako zdroj pitné
vody. Individuální vodní zdroje však nebyly předmětem tohoto posouzení.
Nově je odvrtán vrt u motorestu ve Lvové, rovněž individuální vodní zdroj v těsné blízkosti
objektu, bez OPVZ.
Ochranná pásma vodních zdrojů
Z hlediska ochranných pásem vodních zdrojů se v jižní části vymezeného území vyskytuje
OPVZ 1. a 2. stupně, která jsou v návrhu.
Vrt RH-3 není v současné době využit a OPVZ nebylo nikdy vodoprávně vyhlášeno. V mapě
je vyznačeno pouze území (návrh na stanovení OPVZ). To bylo navrženo zhruba v polovině
osmdesátých let SG Praha. OPVZ I. a II. stupně je vyznačeno na situaci.
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Parametry vrtu: hloubka: 405 m, hladina podzemní vody: 315,7 m n.m., vydatnost: 45 l/s,
otevřený úsek: 48 - 325 m, délka otevřeného úseku: 277 m, mocnost zvodnění: 315 m,
transmisivita: 7 * 10-3 m2/s.
OPVZ I. stupně je vytyčeno v bezprostředním okolí jímacího vrtu RH-3, těsně pod tratí ČD a
Panenským potokem, přičemž jeho dosah je vymezen hranami lichoběžníka. OPVZ II. stupně
vnitřní část je vedena tak, jak je patrné z mapové přílohy. OPVZ II. stupně vnější část bylo
pojato tak, že do této plochy spadne celá oblast tzv. tlusteckého bloku.
Vrt je v těsné blízkosti železniční trati, nemá vyhovující vodu, SčVK jeho využití nevidí jako
možné. Dle informací SčVK Česká Lípa byla podána žádost na zrušení OPVZ na příslušný
vodoprávní orgán.
C.II.5 Půda
C.II.5.1 Zemědělský půdní fond
Přehled půdních typů hodnoceného území je proveden na podkladě bonitačních půdně
ekologických jednotek (BPEJ). Kód BPEJ popisuje na 1. místě kódu klimatický region
daného stanoviště, na 2. – 3. místě je tvořen kódem HPJ – hlavní půdní jednotky, která určuje
půdní typ. 4. místo kódu BPEJ popisuje expozici plochy, 5. místo hloubku půdního profilu a
jeho skeletovitost (obsah štěrku v půdním profilu), tzn. půdní druh.
V hodnoceném koridoru jsou mapovány následující půdní typy, dané kódem HPJ – hlavní
půdní jednotky:
Tabulka 18: Hlavní půdní jednotky HPJ půdních typů v zájmovém území
Kód HPJ
14

30
43
44
47

71
73

Popis půdního typu :
Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách
(prachovnicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně
těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry.
Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin – pískovce,
permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší.
Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovnicích), středně těžké, ve
spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení.
Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovnicích), středně těžké,
těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření.
Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických)
hlínách, středně těžké, ve spodině těžší, až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému
převlhčení.
Gleje fluvické, fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, výrazně
vlhké, při terasových částech úzkých niv.
Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové,
nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových pramenišť,
středně až velmi těžké, až středně skeletovité.

Z hlediska kvality a ochrany zemědělského půdního fondu plošně převažují v hodnoceném
území půdy vysoké kvality, resp. nadprůměrné produkční schopnosti klasifikované kódy
BPEJ 7.44.10 a 7.43.10. Významněji zastoupené jsou i půdy střední kvality s průměrnou
produkční schopností – kód BPEJ 7.14.40. Ostatní mapované půdní typy patří k půdám nízké
bonity až k půdám nevhodným pro zemědělské využití, které mají podprůměrnou až velmi
nízkou produkční schopnost. U těchto půd je předpokládáno efektivnější nezemědělské
využití, větší význam tyto lokality však mohou mít z pohledu ochrany životního prostředí.
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Obrázek 13: Třídy ochrany půd podle BPEJ
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Obrázek 14: Třídy ochrany půd dle BPEJ v Územním plánu obce Jablonné v Podještědí, k.ú. Lvová

C.II.5.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa
Zdejší lesy širšího zájmového území, dle kategorizace Přírodních lesních oblastí a dle údajů
typologických map platných LHP, náleží z převážné většiny do přírodní lesní oblasti 18a Severočeská pískovcová plošina (podoblast Zákupská pahorkatina) a v severním okraji sem
zasahuje přírodní lesní oblast 19 - Lužická pískovcová vrchovina (podoblast Lužické hory).
Produkční potenciál lesů
Posuzované lesní pozemky zájmového území byly nejprve rozčleněny z pohledu zákona o
lesích (§3) na porostní půdu a bezlesí.
Porostní půdu tak tvoří pozemky s porosty lesních dřevin a produktivní holiny, lesní průseky
a nezpevněné lesní cesty do šíře 4 m, dočasné lesní skládky a další zařízení sloužící lesnímu
hospodářství a myslivosti, jejichž plocha nepřekračuje 0,04 ha.
Bezlesí lze charakterizovat jako pozemky lesních průseků a nezpevněných lesních cest
nezařazených do porostní půdy, dočasné lesní skládky, lesní školky, semeniště, plochy nad
produktovody a pod elektrovody, okusové plochy pro zvěř a jiná dočasná zařízení sloužící
lesnímu hospodářství a myslivosti, pokud zaujímají plochu větší než 0,04 ha.
Základem pro provedení hodnocení produkčního potenciálu lesů byly lesní typy respektive
soubory lesních typů.
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Lesní typ je základní jednotkou diferenciace růstových podmínek a je charakterizován
význačnou kombinací druhů příslušné fytocenózy, půdními vlastnostmi a potenciální bonitou
dřevin.
Soubor lesních typů je vyšší jednotkou, která spojuje jednotlivé lesní typy podle jejich
ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště.
Pro vyjádření hodnoty produkčního potenciálu lesů byly použity následující kategorie, které
vycházejí z hodnoty celkového průměrného přírůstu podle dřevin v cílové druhové skladbě.
Tabulka 19: Produkční potenciál lesů
PRODUKČNÍ POTENCIÁL
Kategorie
Vysoký
Nadprůměrný
Průměrný
Podprůměrný
Nízký
Velmi nízký

Mapa

Zájmové území, do něhož zasahuje několik větších lesních celků, lze z hlediska produkčního
potenciálu lesů hodnotit jako území s převážně produkčně podprůměrným potenciálem (cca
79 %). Ve zbývající části je potenciál průměrný (cca 19 %) nebo velmi nízký (cca 2 %).
Produkční potenciál lesů je znázorněn na následujícím obrázku.
Závěrem je nutné připomenout, že hodnota lesních porostů z hlediska produkčního potenciálu
může být zcela protichůdnou k pohledu na hodnotu lesních porostů z hlediska
mimoprodukčních funkcí lesa (půdoochranná, vodoochranná, klimatická, biodiverzifikační
atd.).
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Obrázek 15: Produkční potenciál lesa v zájmovém území
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Mimoprodukční potenciál lesů
Základem pro provedení hodnocení mimoprodukčního potenciálu lesů v prostoru plánované
přeložky silnice I/13 Rynoltice – Lvová bylo zařazení lesů do jednotlivých kategorií lesa
podle zákona č. 289/1995 Sb., nebo výskyt jiné z mimoprodukčních funkcí lesů, kterou
kategorizace ve smyslu tohoto zákona nezahrnuje.
Lesní zákon stanoví následující 3 základní kategorie:
Lesy ochranné jsou lesy, které svým působením zajišťují ochranu extrémních přírodních
stanovišť. Převažuje v nich ochrana proti vodní a větrné erozi, proti sesuvům půdy, lavinám,
funkce zpevňování břehů vodních toků atd.
Lesy zvláštního určení jsou lesy, jejichž zvláštní poslání vyplývá ze specifických potřeb,
kterými se řídí hospodaření v nich. Obecně jde o lesy s převažujícím společenským posláním
sledujícím zlepšení životního prostředí, funkce zdravotní a rekreační, funkce ochrany přírody,
krajinotvorné a další.
Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů
zvláštního určení.
Lesy mimo vyhlášené kategorie mohou zahrnovat lesy v pásmu hygienické ochrany vod II. a
III. stupně, lesy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, lesy v ochranných pásmech
vodních zdrojů I. a II. stupně.
Pro vyjádření hodnoty mimoprodukčního potenciálu lesů byla použita hodnota faktoru
ekologické váhy lesa, v následujícím barevném klíči:
Tabulka 20: Mimoprodukční potenciál lesa
MIMOPRODUKČNÍ POTENCIÁL LESA
ZAŘAZENÍ LESA
Les hospodářský
Les ochranný
Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích
Lesy vysokohorské pod horní hranicí stromové vegetace
Lesy v klečovém lesním vegetačním stupni
Les zvláštního určení
Lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů I.stupně
Lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých zdrojů
Lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací
-„-„Lesy ve zvláště chráněných územích (NPR,1.zóna CHKO,PR,PP)
Lesy lázeňské
Lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí
Lesy výzkumných lesnických ústavů a lesnických škol
Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou
Lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti (ÚSES,GZ)
Lesy v uznaných oborách a bažantnicích
Lesy mimo vyhlášené kategorie
Lesy v PHO II.stupně (vnitřní)
Lesy v PHO II.stupně (vnější)
Lesy v PHO III.stupně
Lesy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Lesy v ochranných pásmech vodních zdrojů I.stupně
Lesy v ochranných pásmech vodních zdrojů II.stupně
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10
1,4
21a
21b
21c

3
5
5

31a
31b
31c (1.zóna)
31c (2.zóna)
31c (3.zóna)
32a
32b
32c
32d
32e
32f
32g

5
5
5
4
3
5
4
3
2
1,5
3,5
1,5
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2
2
2
5
4
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Zájmové území, které je tvořeno několika většími lesními celky, lze z hlediska
mimoprodukčního potenciálu lesů hodnotit jako území s téměř vyrovnanou hodnotou faktoru
ekologické váhy lesa 4,0 (44 %) a faktoru ekologické váhy lesa 2,0 (40 %). Ve zbývající části
území pak je zastoupena slabě nadprůměrná hodnota 3,5 (16 %).
Z výše uvedených hodnot lze konstatovat, že zájmové území má vyrovnaný slabě
nadprůměrný mimoprodukční potenciál, protože mimoprodukční funkce lesa s hodnotou
faktoru ekologické váhy lesa rovné nebo vyšší než 3,5 dosahují v součtu 60 % plochy
zájmového území. Tyto plochy se vyskytují zejména ve střední části zájmového území.
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Obrázek 16: Mimoprodukční potenciál lesa v zájmovém území
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C.II.5.3 Staré ekologické zátěže
Dle informací z publikace „Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky –
Stav životního prostředí v Libereckém kraji v roce 2006“, vydávané každým rokem
Ministerstvem životního prostředí ČR, se přímo v blízkosti trasy staré ekologické zátěže
nevyskytují.
Nejbližší starou zátěží je skládka Lvová, umístěná na levém břehu Panenského potoka v osadě
Zpěvná.

C.II.6 Geomorfologie a geologie
Geomorfologie
Zájmové území z geomorfologického hlediska náleží do těchto Vyšších geomorfologických
jednotek ČR (1996). Hierarchizace jednotek je v následujícím členění:
Systém: Hercynský
Subsystém: Hercynské pohoří
Provincie: I – Česká vysočina
Subprovincie: I6 Česká tabule
Oblast: I6A Severočeská tabule
Celek: I6A-1 Ralská pahorkatina
Podcelek: Zákupská pahorkatina
Okrsek: Podještědská pahorkatina
V morfologii terénu se střídají ploché pahorkatiny s poměrně ostře zaříznutými údolími,
mělké kotliny a tabulovité útvary. Vulkanická tělesa neoidních vulkanitů výrazně vynikají nad
okolní terén.
C.II.6.1 Geologické poměry
Zájmové území hodnocené stavby se nachází v oblasti svrchnokřídových hornin České
křídové tabule v tzv. lužické faciální oblasti.
Svrchní křída
Křídová sedimentační pánev se zde v průběhu ukládání křídových vrstev výrazně vyvíjela,
byla formována zvláště pohyby na poruchách směru SZ-JV. V depresích předkřídového
reliéfu došlo nejprve k sedimentaci vrstev sladkovodního cenomanu. Následující mořské
cenomanské sedimenty se ukládají na předchozí uloženiny sladkovodní či nasedají přímo na
permokarbonský nebo krystalický povrch. Celkový ráz svrchnokřídových uloženin svědčí o
oscilacích břehové čáry, typická je zejména vertikální a plošná faciální proměnlivost
křídových sedimentů psefitického, psamitického a pelitického charakteru.
V zájmovém území jsou zastoupeny sedimenty od stáří cenomanu přes spodní, střední a
svrchní turon až po coniak. Turonské horniny jsou zde vyvinuty převážně v písčitém vývoji,
pouze spodnoturonské sedimenty jsou vyvinuty ve slínité či prachovité facii. Nejsvrchnější
coniacké sedimenty jsou zastoupeny pestrou škálou převážně písčitých prachovců a slínovců,
které se střídají s polohami prachovitých až vápnitých pískovců. Celková mocnost
svrchnokřídových sedimentů přesahuje stovky metrů.
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Terciér
Terciérní vulkanity souvisejí s tektogenezí křídové pánve a projevy alkalického vulkanismu.
V zájmovém území se vyskytují převážně povrchové formy vyvřelin, které řadíme do
východní části Českého středohoří (fonolity, čediče). Částečně denudované a vypreparované
vulkanity tvoří dominantní povrchové tvary po obou stranách budoucí rychlostní komunikace
(Sokol, Jílový vrch a další).
Kvarterní pokryvné útvary
Velmi pestrý je rovněž kvarterní pokryv, který tvoří eluvia a deluvia podložních křídových
hornin, eolické sedimenty a říční sedimenty v údolí Panenského potoka.
Z eolických sedimentů se v zájmovém území vyskytují sprašové hlíny. V plochém území v
okolí stávajících rybníků jsou vyvinuty i slatinné až rašelinné půdy.
Obrázek 17: Zájmové území na geologické mapě ČR

Legenda:

kvartér (hlíny, spraše, písky, štěrky)
mezozoické horniny (pískovce, jílovce)

C.II.6.2 Přírodní zdroje
V zájmovém území se přírodní zdroje: chráněná ložisková území, ložiska nerostných surovin,
prognózní zdroje surovin nevyskytují. Nevyskytují se ani dobývací prostory těžené i netěžené.
C.II.6.3 Sesuvy a poddolovaná území
V zájmovém území se nevyskytují žádné sesuvy a svahové deformace. Jediným
poddolovaným územím je štola Lemberk pod zámkem Lemberk, kde byla v minulosti
ojedinělá těžba železné rudy. Nevyskytují se hlavní či stará důlní díla nebo deponie.
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C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy
C.II.7.1 Fauna
Zoogeografické členění je na území ČR obecně málo rozpracované. Podle Zeleného (1972)
zoogeograficky spadá sledované území do zóny opadavých lesů, faunistického obvodu VI –
Krkonošské podhůří, faunistického okresu 15 – Lužické hory a Ralská pahorkatina.
Metodika a sledované lokality
V kombinaci byly použity základní metody zoologického průzkumu živočichů v terénu.
1. Metoda přímého pozorování.
2. Metoda hlasových projevů.
3. Metoda determinace vývojových stádií.
4. Metoda odchytu do sítí.
5. Metoda pobytových značek živočichů.
6. Metoda intenzivního vyhledávání živočichů.
7. Metoda zemních pastí.
Metoda zemních pastí byla použita zejména pro průzkum bezobratlých a drobných zemních
savců na třech reprezentativních lokalitách v zájmovém území. Průzkum avifauny byl
proveden na základě hlasových projevů a přímého pozorování v celé trase přeložky.
Z bezobratlých živočichů byly vybrány indikačně významné skupiny (pavouci a střevlíkovití
brouci), průzkum obratlovců byl proveden kompletně. V přehledu druhů jsou uvedeny pro
úplnost rovněž zjištěné druhy z jiných čeledí brouků, některé jsou určeny pouze na úrovni
rodu.
Materiál pavouků, brouků a drobných zemních savců byl získáván metodou zemních pastí,
které byly umístěny na následujících lokalitách, charakteristických pro sledované území:
Lvová – bývalý rybníček u motorestu
Plocha bývalého rybníčku je v současné době bez vody, silně zarostlá náletovými dřevinami a
dalšími rostlinami (druhové složení je uvedeno v botanické části). Rybník zanikl
pravděpodobně z důvodu nedostatečného vodního zdroje, dnes nemá ani funkční přívod vody.
Část při motorestu je představována černou skládkou, kterou tvoří především odpad z tohoto
restauračního zařízení.
Lvová – niva Panenského potoka
Lokalita mokřadního typu v pravobřežní části Panenského potoka, částečně zarostlá porosty
vrb, s mokřadní flórou (viz botanická část). Průzkum byl proveden rovněž ve svahovém lesíku
nad vlastním mokřadem.
Rynoltice – mokřad u benzínové čerpací stanice
Drobný mokřad s několika keři vrb za benzínovou čerpací stanicí, navazující na okraj lesního
porostu. V těsném okolí jsou silně zdevastované plochy (areál čerpací stanice, parkoviště,
silnice). Vlevo od stávající silnice Rynoltice – Lvová se nachází zdegradovaná louka s černou
skládkou, která navazuje na zregulované koryto Panenského potoka.
Výsledky zoologického průzkumu
Pavouci (Araneida)
V následujícím přehledu jsou uvedeny druhy epigeické arachnofauny získané metodou
zemních pastí.
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Symboly:
t - termopreference:
r - reliktnost:
T - termofilní druh
RI - relikt I. řádu
M - mezotermní druh
R - relikt II. řádu
P - psychrofilní druh
E - expanzívní druh
N - nespecifický druh
č. - čeleď:
AGE - Agelenidae
AMA - Amaurobiidae
CLU - Clubionidae
ERI - Erigoninae (č.Linyphiidae)
GNA - Gnaphosidae
LIN - Linyphiidae, Linyphiinae
LIO - Liocranidae
LYC - Lycosidae
TET - Tetragnathidae
THE - Theridiidae
THO - Thomisidae

v – stupeň vzácnosti:
I - hojný
II - středně hojný
III - vzácný

Lvová - niva Panenského potoka
Alopecosa pulverulenta (CLERCK, 1757)
LYC
Alopecosa taeniata (C. L. KOCH, 1835)
LYC
Bathyphantes nigrinus (WESTRING, 1851)
LIN
Centromerus sylvaticus (BLACKWALL, 1841)
LIN
Clubiona reclusa O. P.-CAMBRIDGE, 1863
CLU
Coelotes inermis (L. KOCH, 1855)
AMA
Diplostyla concolor (WIDER, 1834)
LIN
Drassyllus lutetianus (L. KOCH, 1866))
GNA
Haplodrassus silvestris (L. KOCH, 1866)
GNA
Haplodrassus umbratilis (L. KOCH, 1866)
GNA
Leptorhoptrum robustum (WESTRING, 1851)
ERI
Macrargus rufus (WIDER, 1834)
LIN
Ozyptila trux ((BLACKWALL, 1846)
THO
Pachygnatha clercki SUNDEVALL, 1823
TET
Pachygnatha listeri SUNDEVALL, 1830
TET
Pardosa amentata (CLERCK, 1757)
LYC
Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802)
LYC
Pardosa prativaga (L. KOCH, 1870)
LYC
Pardosa pullata (CLERCK, 1757)
LYC
Pirata hygrophilus THORELL, 1872
LYC
Robertus lividus (BLACKWALL, 1836)
THE
Tegenaria silvestris L. KOCH, 1872
AGE
Trochosa spinipalpis (F.O.P.-CAMBRIDGE, 1895) LYC
Trochosa terricola THORELL, 1856
LYC
Walckenaeria furcillata (MENGE, 1869)
ERI
Zelotes subterraneus (C. L. KOCH, 1833)
GNA
Zora spinimana (SUNDEVALL, 1833)
GNA

I
II
I
I
I
I
I
I
II
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I

N
P
N
N
P
P
N
M
M
N
P
N
P
M
M
P
N
P
N
P
P
N
P
N
N
N
N

E
RI
R
E
R
R
E
E
R
R
R
R
E
E
R
E
R
E
E
R
R
R
R
E
R
R
R

Vzorek arachnofauny z nivy Panenského potoka obsahoval druhové spektrum typické pro
arachnocenózy niv a mokřadů, bez přítomnosti zoogeograficky, faunisticky či ekologicky
význačného druhu.
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Lvová – bývalý rybníček u motorestu
Alopecosa pulverulenta (CLERCK, 1757)
Diplocephalus picinus (BLACKWALL, 1841)
Erigone atra BLACKWALL, 1833
Leptorhoptrum robustum (WESTRING, 1851)
Oedothorax retusus (WESTRING, 1851)
Pachygnatha clercki SUNDEVALL, 1823
Pardosa amentata (CLERCK, 1757)
Pirata hygrophilus THORELL, 1872
Trochosa spinipalpis (F.O.P.-CAMBRIDGE, 1895)

LYC
ERI
ERI
ERI
ERI
TET
LYC
LYC
LYC

I
I
I
II
I
I
I
I
I

N
N
N
P
P
M
P
P
P

E
R
E
R
E
E
E
R
R

Ve vzorku zjištěno pouhých osm zcela běžně se vyskytujících druhů faunisticky, ekologicky
nebo zoogeograficky nevýznamných.
Rynoltice, mokřad u benzínové čerpací stanice
Agroeca brunnea (BLACKWALL, 1833)
Alopecosa pulverulenta (CLERCK, 1757)
Clubiona reclusa O. P.-CAMBRIDGE, 1863
Drassyllus lutetianus (L. KOCH, 1866))
Haplodrassus silvestris (L. KOCH, 1866)
Haplodrassus umbratilis (L. KOCH, 1866)
Hypomma bituberculatum (WIDER, 1834)
Micaria pulicaria (SUNDEVALL, 1832)
Oedothorax gibbosus (BLACKWALL, 1841)
Oedothorax retusus (WESTRING, 1851)
Ozyptila trux ((BLACKWALL, 1846)
Pachygnatha clercki SUNDEVALL, 1823
Pardosa amentata (CLERCK, 1757)
Pirata hygrophilus THORELL, 1872
Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802)
Pardosa prativaga (L. KOCH, 1870)
Pardosa pullata (CLERCK, 1757)
Trochosa terricola THORELL, 1856
Trochosa ruricola (DEGEER, 1778)
Zora spinimana (SUNDEVALL, 1833)

LIO
I
LYC
I
CLU
I
GNA
I
GNA II
GNA
I
ERI
I
GNA
I
ERI
I
ERI
I
THO
I
TET
I
LYC
I
LYC
I
LYC
I
LYC
I
LYC
I
LYC
I
LYC
I
GNA
I

N
N
P
M
M
N
M
N
P
P
P
M
P
P
N
P
N
N
M
N

R
E
R
E
R
R
R
R
R
E
E
E
E
R
R
E
E
E
E
R

Vzorek arachnofauny z lokality Rynoltice obsahuje druhové spektrum typické pro mokřadní
arachnocenózy, bez přítomnosti zoogeograficky, faunisticky či ekologicky význačného druhu.
Brouci (Coleoptera)
Lvová – bývalý rybníček u motorestu
Zemní pasti, fridex, P. Vonička lgt. et det.
Druh
Carabidae
Abax carinatus
Abax parallelepipedus
Amara aulica
Bembidion mannerheimi
Calathus melanocephalus
Carabus auronitens
Carabus coriaceus
Carabus granulatus
Carabus hortensis
Carabus nemoralis
Clivina fossor
Epaphius secalis

EVERNIA s.r.o.

2.5.-24.5.98
1
2
-

24.5.-11.6.98 11.6.-11.7.98 11.7.-5.8.98
3
2
1
1
-

1
2
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
3
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Harpalus latus
Patrobus atrorufus
Platynus assimilis
Pterostichus melanarius
Pterostichus niger
Pterostichus nigrita
Pterostichus oblongopunctatus
Pterostichus strenuus
Trichocellus placidus
Staphylinidae
Oxytelus sp.
Philonthus sp.
Staphylinus fossor
Tachinus sp.
Xantholinus sp.

I/13 Rynoltice - Lvová

4
1
4
5
1
1

2
1
7
1
13
-

1
1
15
1
1
-

1
5
42
5
1
-

1
10
-

2
více ex.
1
2

15
1
1

1
více ex.
-

Rynoltice – mokřad u benzínové čerpací stanice
Zemní pasti, fridex, P. Vonička lgt. et det.
Druh
Carabidae
Abax parallelepipedus
Acupalpus flavicollis
Bembidion lampros
Bembidion mannerheimi
Carabus cancellatus
Carabus granulatus
Carabus hortensis
Carabus nemoralis
Cicindela campestris
Clivina fossor
Cychrus caraboides
Epaphius secalis
Europhilus fuliginosus
Oodes helopioides
Patrobus atrorufus
Pterostichus diligens
Pterostichus melanarius
Pterostichus minor
Pterostichus niger
Pterostichus nigrita
Pterostichus strenuus
Trichotichnus laevicollis
Staphylinidae
Olophrum sp.
Philonthus sp.
Quedius sp.
Staphylinus erythropterus
Stenus sp.
Tachinus sp.
Histeridae gen. sp.
Elateridae
Denticollis linearis
Hypnoidus riparius
Buprestidae
Anthaxia helvetica
Curculionidae
EVERNIA s.r.o.

2.5.-24.5.98 24.5.-11.6.98 11.6.-11.7.98 11.7.-5.8.98
1
1
3
2
1
1
1
1
3
3
4
1
28
1
-

11
2
1
1
1
10
1

6
1
4
1
1
-

1
4
7
4
1

-

1
5
6
1
1
1
1
3
2
-

1
4
5
2
12
1
2
1
-

2
2
22
-

více ex.
1

3

1
2

-

-

3

-

-

-
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-

1

-

-

Lvová – niva Panenského potoka
Zemní pasti, fridex, P. Vonička lgt. et det.
Druh
Carabidae
Abax carinatus
Abax parallelepipedus
Bembidion mannerheimi
Carabus auratus
Carabus auronitens
Carabus granulatus
Carabus hortensis
Carabus nemoralis
Europhilus fuliginosus
Harpalus latus
Harpalus quadripunctatus
Pseudoophonus rufipes
Pterostichus diligens
Pterostichus melanarius
Pterostichus niger
Pterostichus nigrita
Pterostichus oblongopunctatus
Pterostichus strenuus
Synuchus vivalis
Trechus pilisensis sudeticus
Trichotichnus laevicollis
Staphylinidae
Ocypus sp.
Olophrum sp.
Ontholestes tesselatus
Oxytelus sp.
Philonthus sp.
Quedius sp.
Staphylinus erythropterus
Staphylinus fossor
Tachinus cf. rufipennis
Tachinus sp.
Xantholinus s
.
Zyras humeralis
Histeridae gen. sp.
Scarabaeidae
Serica brunnea

2.5.-24.5.

24.5.-11.6.

11.6.-11.7.

1
3
4
1
3
2
1
1
2
5
1
2
1
1
2
-

1
14
6
10
1
2
10
12
2

2
17
1
1
2
1
1
1
1
1
-

1
3
1
43
více ex.
1
2
13
1
-

11.7.-5.8.
34
1
2
5
1
4
3
2
1
-

1
47

11

1
2

2
3
2
1
1
-

2
1
-

1
2
9
-

-

-

1

Lvová – niva Panenského potoka, 6.7. – 21.8.98
Zemní pasti, formaldehyd, Z. Vitáček lgt., P. Vonička det.
Druh
Carabidae
Abax parallelepipedus
Amara convexior
Badister lacertosus
Bembidion mannerheimi
Carabus auronitens
Carabus cancellatus
Carabus granulatus

EVERNIA s.r.o.

Počet ex.
13
1
1
1
6
2
7
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Carabus hortensis
Carabus nemoralis
Europhilus fuliginosus
Harpalus latus
Nebria brevicollis
Oodes helopioides
Poecilus cupreus
Poecilus versicolor
Pterostichus diligens
Pterostichus melanarius
Pterostichus niger
Pterostichus nigrita
Pterostichus oblongopunctatus
Trichotichnus laevicollis
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21
10
3
2
1
2
1
2
1
8
11
15
5
3

Lvová – niva Panenského potoka, 1.6. – 24.7.1998
Zemní pasti, formaldehyd, Z. Vitáček lgt., M. Honců det.
Druh
Carabidae
Abax carinatus
Abax parallelepipedus
Bembidion guttula
Calathus melanocephalus
Carabus auronitens
Carabus cancellatus
Carabus coriaceus
Carabus granulatus
Carabus hortensis
Carabus nemoralis
Clivina fossor
Harpalus latus
Leistus terminatus
Loricera pilicornis
Nebria brevicollis
Notiophilus biguttatus
Notiophilus palustris
Patrobus atrorufus
Platynus assimilis
Pseudoophonus rufipes
Pterostichus diligens
Pterostichus melanarius
Pterostichus niger
Pterostichus nigrita
Pterostichus oblongopunctatus
Pterostichus strenuus
Trichotichnus laevicollis
Staphylinidae
Anthobium atrocephalum
Philonthus decorus
Philonthus varius
Quedius sp.
Staphylinus erythropterus
Stenus sp.
Tachinus sp.
Silphidae
Nicrophorus vespilloides
EVERNIA s.r.o.

Počet ex.
9
1
1
1
2
1
3
12
3
4
2
1
1
6
2
1
2
5
48
2
4
165
10
9
26
1
1
1
více ex.
1
více ex.
1
3
více ex.
2
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Byrrhidae
Byrrhus pilula
Elateridae
Agriotes obscurus
Hypnoidus riparius
Helodidae
Cyphon sp.
Chrysomelidae
Chalcoides aurata
Curculionidae
Otiorhynchus scaber
Phyllobius sp.

I/13 Rynoltice - Lvová

4
2
23
3
2
1
1

Celkem bylo na sledovaných lokalitách zjištěno 45 druhů střevlíkovitých. Nejvyšší druhové
spektrum vykazuje niva Panenského potoka (38 druhů), v mokřadu u Rynoltic bylo zjištěno
21 druhů, na ploše bývalého rybníčku ve Lvové 22 druhů.
Poznámky k významnějším druhům zjištěným v zájmovém území
Carabus auratus – střevlík zlatitý
Západoevropský druh, zasahující do severozápadních Čech. Velmi vzácný na teplých,
otevřených stanovištích, často v kulturní stepi, s denní aktivitou, obývá nížiny a pahorkatiny,
mizející a ohrožený druh (HŮRKA, 1996).
Nalezen 1 ex. v nivě Panenského potoka. V regionu je druh rozšířený rovněž na Hrádecku a
Frýdlantsku až po Nové Město pod Smrkem.
Harpalus quadripunctatus
V ČR hojný až ojedinělý v lesích, na jejich okrajích a světlinách, hory až nížiny (HŮRKA,
1996). V regionu ojedinělý, spíše v horách. Nalezeny 2 ex. v lesíku v prostoru nivy
Panenského potoka.
Leistus terminatus
V ČR ojedinělý, lokálně hojný na polovlhkých až vlhkých stanovištích s částečným až
úplným zastíněním: lesy, olšiny, louky, od nížin do hor (HŮRKA, 1996).
Nalezen 1 ex. v nivě Panenského potoka.
Trichocellus placidus
V Čechách ojedinělý, břehy močálů, rostlinami zarostlé břehy vod, nížiny až pahorkatiny
(HŮRKA, 1996).
Nalezen jediný ex. v prostoru bývalého rybníčku u motorestu ve Lvové.
Dále jsou uvedeny druhy čeledí Silphidae a Leiodidae: Cholevinae zjištěné v zemních pastech
na všech třech sledovaných lokalitách.
Rynoltice – Lvová, zemní pasti, fridex, 2.5. – 5.8.98, P. Vonička lgt., J. Růžička det. et coll.
Silphidae:
Nicrophorus humator
Nicrophorus investigator
Nicrophorus vespillo
Nicrophorus vespilloides
Oiceoptoma thoracica
Phosphuga atrata atrata
Silpha tristis tristis

EVERNIA s.r.o.

počet samců/počet samic
1/6/3
-/4
9/11
2/1
7/9
3/14
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Thanatophilus sinuatus
Leiodidae: Cholevinae
Catops morio
Catops nigrita
Catops picipes
Catops sp. (nigrita/morio)
Sciodrepoides watsoni watsoni

I/13 Rynoltice - Lvová

-/2
1/6/-/1
-/5
1/1

Zjištěné druhy patří k běžným, Silpha tristis tristis a Catops morio jsou spíše vázané na
podmáčené biotopy v otevřené krajině.
Obratlovci (Vertebrata)
Lvová – bývalý rybníček u motorestu
Obojživelníci (Amphibia)
Rana temporaria - skokan hnědý

Savci (Mammalia)
Talpa europaea - krtek obecný
Sorex araneus - rejsek obecný
Sorex minutus - rejsek malý
Mus musculus - myš domácí
Microtus agrestis - hraboš mokřadní
Apodemus sylvaticus - myšice křovinná
Apodemus agrarius - myšice temnopásá
Capreolus capreolus – srnec obecný

Lvová - niva Panenského potoka
Obojživelníci (Amphibia)
Triturus vulgaris - čolek obecný
Bufo bufo - ropucha obecná
Rana temporaria - skokan hnědý

Plazi (Reptilia)
Lacerta vivipara - ještěrka živorodá
Anguis fragilis - slepýš křehký
Natrix natrix - užovka obojková

Savci (Mammalia)
Talpa europaea - krtek obecný
Sorex araneus - rejsek obecný
Sorex minutus - rejsek malý
Microtus agrestis - hraboš mokřadn
Microtus arvalis - hraboš polní
Apodemus sylvaticus - myšice křovinná
Apodemus agrarius - myšice temnopásá
Capreolus capreolus – srnec obecný
Vulpes vulpes - liška obecná

Rynoltice – mokřad u benzínové čerpací stanice
Obojživelníci (Amphibia)
Rana temporaria - skokan hnědý

Plazi (Reptilia)
Natrix natrix – užovka obojková

Savci (Mammalia)
EVERNIA s.r.o.
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Talpa europaea - krtek obecný
Erinaceus europaeus - ježek západní
Sorex araneus - rejsek obecný
Sorex minutus - rejsek malý
Microtus agrestis - hraboš mokřadní
Microtus arvalis - hraboš polní
Apodemus sylvaticus - myšice křovinná

Ptáci (Aves) – pro celé sledované území
Acrocephalus palustris – rákosník zpěvný, pravděpodobné hnízdění v nivě Panenského potoka, zpívající samec.
Alauda arvensis – skřivan polní, obecný druh, pozorován zpívající samec na loukách pod Rynolticemi.
Anas platyrhynchos – kachna divoká, pár na Panenském potoce, pravděp. v zájmovém území nehnízdí.
Buteo buteo - káně lesní, opakovaně pozorováni jednotliví ptáci, přímo v zájmovém území nehnízdí.
Carduelis carduelis - stehlík obecný, hojný druh, zaznamenán přelet jednotlivých ptáků.
Carduelis chloris - zvonek zelený, hojný druh, pozorováno několik ex. při sběru potravy.
Columba palumbus - holub hřivnáč, přelet jednotlivých exemplářů.
Cuculus canorus – kukačka obecná, ozývající se samec v zájmovém území, možné hnízdění.
Delichon urbica - jiřička obecná, do zájmového území zalétá za potravou.
Dendrocopos major - strakapoud velký, opakovaně pozorován v lesíku nad nivou Panenského potoka, pravděp.
v nejbližším okolí hnízdí.
Emberiza citrinella – strnad obecný, obecný druh, v území pravděp. hnízdí.
Erithacus rubecula - červenka obecná, obecný druh, v území pravděp. hnízdí.
Falco tinnunculus – poštolka obecná, přelety jednotl. exemplářů za potravou.
Fringilla coelebs - pěnkava obecná, obecný druh, hojný v celém území.
Garrulus glandarius - sojka obecná, hojný druh, pozorován opakovaně, pravděp. hnízdění v nejbližším okolí
sledovaného území.
Lanius collurio – ťuhýk obecný, pozorován pár s mláďaty v nivě Panenského potoka, pravděpodobné hnízdění.
Motacilla alba - konipas bílý, hojný druh, v nejbližším území pravděp. hnízdí.
Nucifraga caryocatactes - ořešník kropenatý, pozorován v nivě Panenského potoka, přímo v zájmovém území
nehnízdí.
Parus major - sýkora koňadra, obecný druh, hojně po celém území.
Parus caeruleus - sýkora modřinka, obecný druh, hojně po celém území.
Phasianus colchicus - bažant obecný, introdukovaný myslivecky obhospodařovaný druh.
Phoenicurus ochruros - rehek domácí, hnízdí v zastavěné části Lvové.
Phylloscopus collybita - budníček menší, obecný druh, hojný v celém území.
Phylloscopus sibilatrix - budníček lesní, zpívající samec v lesním porostu za mokřadem u benzínové stanice
v Rynolticích.
Phylloscopus trochilus - budníček větší, hojný druh, více zpívajících samců po celém území.
Sitta europaea - brhlík lesní, hojný druh, pravděp. hnízdí v lesíku nad nivou Panenského potoka.
Sturnus vulgaris – špaček obecný, obecný druh, přelety několika ex. přes sledované území.
Sylvia atricapilla – pěnice černohlavá, hojný druh, pravděp. hnízdí v nivě Panenského potoka u motorstu ve
Lvové.
Sylvia borin – pěnice slavíková, zpívající samec v prostoru býv. rybníčku ve Lvové.
Sylvia curruca – pěnice pokřovní, hojný druh, pravděp. hnízdění v prostoru býv. rybníčku ve Lvové.
Turdus merula - kos černý, obecný druh, hojný v celém území.
Turdus philomelos - drozd zpěvný, pravděpodobné hnízdění v zájmovém území, pozorováni zpívající samci.

Zvláště chráněné druhy
V následujícím přehledu jsou uvedeny zvláště chráněné druhy živočichů zařazené v příloze
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., které byly zjištěny ve sledovaném území.
Druhy kriticky ohrožené
střevlík zlatitý (Carabus auratus) – niva Panenského potoka.
Druhy silně ohrožené
čolek obecný (Triturus vulgaris) – niva Panenského potoka
ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) – niva Panenského potoka
slepýš křehký (Anguis fragilis) – niva Panenského potoka
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Druhy ohrožené
ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) – niva Panenského potoka
ropucha obecná (Bufo bufo) – niva Panenského potoka
svižník polní (Cicindela campestris) – Rynoltice – benzínová stanice
ťuhýk obecný (Lanius collurio) – niva Panenského potoka
užovka obojková (Natrix natrix) – Rynoltice – benzínová stanice, niva Panenského potoka
V zájmovém území bylo zjištěno 9 druhů zvláště chráněných živočichů, přičemž 8 druhů bylo
zjištěno v nivě Panenského potoka.
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Obrázek 18: Umístění zoologických lokalit
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Rámcová migrační studie
Na základě Technických podmínek 180 „Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a
silnic pro volně žijící živočichy“ je uloženo v rámci dokumentace EIA zpracovat pro řešené
území rámcovou migrační studii. Rámcová migrační studie má za úkol zhodnotit principiální
prostupnost pro volně žijící živočichy. V rámcové migrační studii se posuzuje koncepce
prostupnosti uvažované stavby, nikoliv detaily jednotlivých objektů. Zároveň je podkladem
pro vydání závazného stanoviska orgánů ochrany přírody k hodnocení vlivu záměru na
volnou prostupnost krajiny. Rámcová migrační studie je součástí kapitoly D.I.7 Vlivy na
faunu, flóru a ekosystémy, podkapitola D.I.7.2 Rámcová migrační studie.
C.II.7.2 Flóra
Jižně od silnice leží niva Panenského potoka, která je z obou stran ohraničena poměrně
výraznými, byť nepříliš dlouhými svahy. Na Panenském potoce se nachází soustava tří
rybníků, z nichž nejblíže k zájmovému území je nejvýše položený z nich Dvorní rybník.
Potok je nad rybníky souvisle regulován a lemován alejí nepůvodních topolů kanadských
(Populus x canadensis). Potoční niva si zde však zachovala do značné míry přírodní
charakter, je z větší části zamokřená a na většině plochy bez pravidelné zemědělské údržby.
Proto se zde v průběhu desetiletí vytvořil komplex mokřadních lad, do nichž se místy
prosazují vrbové houštiny, případně seskupení různých náletových dřevin.
Botanický průzkum doložil z poněkud odlišně vymezeného širšího území 236 druhů
cévnatých rostlin, včetně několika druhů fytogeograficky zajímavých, nebyl však prokázán
výskyt žádného zvláště chráněného druhu. Byla konstatována zvýšená ochranářská hodnota
potoční nivy Panenského potoka, kde bylo zaznamenáno několik ohrožených a ustupujících
rostlinných společenstev. Další botanické šetření v prostoru jižně od silnice (tj. vně CHKO)
bylo provedeno pro účely mapování biotopů soustavy Natura 2000. V následujícím hodnocení
jsou shrnuty poznatky ze tří dílčích šetření.
Fytogeografie
Nomenklatura rostlinných druhů je podle DOSTÁLA (1989), názvosloví rostlinných
společenstev převážně podle přehledu MORAVEC et al. (1995).
Zájmové území přísluší do fytogeografického obvodu České mezofytikum, okresu 53. Podještědí, podokresu Ploučnické Podještědí (SKALICKÝ 1988). Tento fytochorion se vyznačuje
značně chudou květenou, která je podmíněna jednak substrátově (křemenné pískovce a
glacifluviální uloženiny, doprovodně sprašové hlíny a další, vesměs kyselé a minerálně slabé
horniny), jednak klimaticky (vlhčí a spíše chladnější podnebí pahorkatin). V okolí zájmové
lokality tak prakticky chybí druhy teplomilné a bazifilní (resp. kalcifilní), určité zpestření
květeny představují zejména druhy mokřadní, které sem přesahují z floristicky bohatší
Českolipské kotliny. Zřetelně je zastoupen subatlantský prvek, který zde reprezentuje např.
třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), hrachor
horský (Lathyrus linifolius), štírovník bažinný (Lotus uliginosus) či ostřice latnatá (Vignea
paniculata), řada dalších druhů vystupuje v širším okolí. Naopak od východu k Panenskému
potoku doznívá výskyt svízele Schultesova (Galium schultesii), který se do nejsevernějších
Čech rozšířil vněsudetskou cestou; charakteristickým druhem na neovulkanitech (ovšem
s nejednoznačným areálem) je strdivka jednokvětá (Melica uniflora). Nápadný je v okolí
zájmového území i výskyt druhů demontánních, které jsou zde vázány na kyselé, klimaticky
inverzní polohy. Jsou to mj. třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), žebrovice různolistá
(Blechnum spicant), pérnatec horský (Lastrea limbosperma), sedmikvítek evropský
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(Trientalis europaea), sítina kostrbatá (Juncus acutiflorus) a knotovka červená (Melandrium
sylvestre).
Potenciální přirozenou vegetaci okolního území tvoří dle NEUHÄUSLOVÉ et al. (1998)
acidofilní doubrava (sv. Genisto germanicae-Quercion) v mozaice s jedlovou doubravou (as.
Abieti-Quercetum). Mapa rekonstrukční přirozené vegetace, která je zpracována
v detailnějším měřítku 1:200 000 (MIKYŠKA et al. 1968) zaznamenává ještě v doprovodu
Panenského potoka jednotku lužních lesů (Alnion incanae) v komplexu s dalšími mokřadními
biotopy. Toto hodnocení je třeba doplnit tím, že v pískovcové pahorkatině je přirozeně
hojnou, místně i převažující dřevinou buk, který tvoří častý doprovod borovice, popř. dubu.
Jeho podíl byl ale lidským přičiněním značně redukován, a to zejména ve prospěch kulturně
vnášené borovice a smrku, ale do jisté míry i světlomilnějšího dubu a břízy. Naopak kdysi
hojná jedle z porostů úplně vymizela.
Zájmové území silniční přeložky je situováno do severovýchodní části Ralské pahorkatiny, do
fytochorionu Ploučnické Podještědí. Květena území je přirozeně značně chudá vlivem
převážně minerálně slabého, kyselého podloží a dosti chladného vlhkého klimatu. Přirozenou
vegetaci území tvoří mozaika acidofilních doubrav, jedlových doubrav a borových bučin.
V současnosti je většina okolního území bezlesá, s převažující ornou půdou, dnes často
zatravněnou anebo ležící ladem. Cennější nelesní vegetace se zachovala především ve
vlhkých a dnes většinou neobhospodařovaných nivách. Lesní porosty jsou obvykle vázány na
členitější reliéf pískovcové pahorkatiny, popř. neovulkanických elevací a na zemědělsky málo
atraktivní půdy. Jejich druhová skladba je většinou výrazně hospodářsky pozměněna ve
prospěch borovice nebo smrku.
Tomuto obecnému hodnocení odpovídá i situace v zájmovém koridoru. Převažují zde plochy
botanicky nevýznamné (intenzivně využívaná zemědělská půda či mladé polní úhory,
zastavěné plochy a přírodě vzdálené kulturní lesy). Hodnotnější plochy se nacházejí
především v nivě Panenského potoka. Jedná se o mozaiky společenstev mokřadních lad na
dávno opuštěných nivních loukách, v návaznosti na Markvartické rybníky i o pěknou ukázku
mokřadní olšiny přecházející do vrbových křovin. Za nejcennější lze označit ostřicové lado
(as. Caricetum rostratae) s bohatým výskytem ohroženého zábělníku bahenního (Comarum
palustre) při sz. okraji koridoru. Fytocenologicky významná jsou i mokřadní společenstva
v oblouku Panenského potoka při východním okraji Lvové. Zvláště chráněné druhy ve smyslu
Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. nebyly v území dosud zjištěny, na mokřadní biotopy je
však vázána celá řada rostlin dnes již ustupujících a málo běžných. Nejvýznamnější z nich je
rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) rostoucí v olšině za Pivovarským rybníkem) – v červeném
seznamu ohrožené květeny ČR (PROCHÁZKA 2001) je zahrnut do kategorie silně ohrožených
taxonů (C2).
Aktuální stav vegetace v území
Trasa obchvatu silnice I/13 je z velké části vedena po území s trvalým travním porostem.
Částečně zasahuje do remízků, menších lesíků a orné půdy.
Většinu vymezeného území tak zaujímají plochy s nízkou botanickou hodnotou – orná půda,
vč. mladých úhorových společenstev, kulturní, druhově chudé louky, zastavěné plochy a
hospodářsky pozměněné lesy s absolutní převahou borovice a smrku. Plochy botanicky
hodnotnější, s méně antropogenně pozměněnou vegetací sice plošně nepřevažují, jsou zde
však poměrně hojné. Lze je rozdělit do tří kategorií – sušší, extenzivně udržované louky až
travnatá lada, mokřadní biotopy (ostřicová a bylinná lada, vrbové křoviny, mokřadní olšiny,
podružně i vodní plochy a rákosiny) a sušší polopřirozené lesy.
Následující tabulka uvádí stručnou charakteristiku hodnotnějších botanických lokalit v
zájmovém území přeložky silnice I/13 v úseku Rynoltice - Lvová.
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Tabulka 21: Stručné charakteristiky botanicky hodnotnějších ploch
lok. č.
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

popis
kvalita*
1-2,
Komplex mokřadních lad po obou stranách trati; spol. s Filipendula ulmaria, Vignea
menší část
brizoides, Phalaroides arundinacea, Scirpus sylvaticus, Carex vesicaria, na JZ kvalitní
plochy 1
porost as. Caricetum rostratae s hojným Comarum palustre, místy i Eriophorum
angustifolium; při Kněžickém potoce nesouvislá olšová kulisa, na SV okraji fragment
lipové doubravy; část lad eutrofizována, vegetace jižně od trati celkově kvalitnější
Sečená zkulturněná louka, s nižším podílem lučních bylin
3
2
Sečená, střídavě vlhká louka, na východě zamokřená, s vrbovým pláštěm (Salix cinerea) a
mozaikou společenstev s Filipendula ulmaria, Vignea brizoides, Scirpus sylvaticus,
Juncus filiformis Cirsium oleraceum, Carex vesicaria, Valeriana dioica, Scutellaria
galericulata, Vignea vulpina (zř.) aj.
1-2
Mokřadní olšiny v nivě Panenského potoka mezi Dvorním a Pivovarským rybníkem.
Poměrně vyhraněná olšina as. Carici elongatae-Alnetum, v podrostu mj. s Vignea
brizoides, Calamagrostis canescens, Vignea paniculata, Solanum dulcamara (hoj.),
Impatiens noli-tangere, Vignea elongata, Cardamine amara, Cicuta virosa, Lycopus
europaeus, Galium elongatum, Glyceria maxima, Dryopteris carthusiana, Caltha
palustris, Phalaroides arundinacea, Iris pseudacorus. Směrem k rybníku přechází do
vrbových houštin (Salix cinerea). Na SV a JV podmáčené světliny s Phalaroides
arundinacea, Vignea brizoides a nárosty lužních dřevin.
Při odbočce na Lemberk oboustranná lipová alej, krajinářsky hodnotná a rovněž chráněná.
2
Východně se rozkládá květnatá střídavě vlhká louka z blízkosti svazu Alopecurion
pratensis.
2-3
Dvorní rybník a jeho severní břeh. Ve vodním sloupci nebyla zjištěna makrofyta, úzký
lem pobřeží nesouvisle porůstá Glyceria maxima, místy i Carex gracilis. V přítokové
části rybníka se nachází mozaika rákosin as. Phragmitetum communis (převažují) a
Phalaridetum arundinaceae, početně jsou zde rozšířeny i popelavé vrby (Salix cinerea).
Mezi rybníkem a železniční tratí se rozkládají vlhčí eutrofnější lada, zčásti s dom.
Chamerion angustifolium, zčásti s Holcus mollis, Vignea brizoides aj.
(2-)3
Deprese na místě bývalého rybníčku v sousedství motorestu, o úhrnné rozloze přes 0,5 ha.
Sníženina bez vodní hladiny je téměř souvisle zarostlá náletovými dřevinami, zejména
vrbami (Salix cinerea, S. caprea a S. fragilis) a bezem černým, v jejichž nadúrovni roste
nesouvisle olše, bříza, dub, lípa a osika. Bylinné patro tvoří mozaika mokřadních
bylinných lad a nitrofilních lemů. hodnotnější květena zde chybí.
2
Niva Panenského potoka jižně od křížení trati. V levém břehu se nachází rákosina
(eutrofnější a sušší Phragmitetum communis s Urtica dioica a Vignea brizoides), která
přechází do vrbových křovin. V levém břehu zkraje ještě vyznívají podobná společenstva,
na většině plochy se ale nachází extenzivní střídavě vlhká louka.
Niva Panenského potoka severně od trati. Mozaika hodnotných společenstev mokřadních
1-2
lad, jmenovitě as. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, Filipendulo-Geranietum palustris,
Scirpo-Caricetum brizoidis, Caricetum rostratae, podružně Caricetum gracilis a
Equisetetum fluviatilis, fragmentárně Scirpetum sylvatici a Typhetum latifoliae. V klidné
části toku roste Batrachium fluitans. Výše v doprovodu potoka vystupuje Phalaridetum
arundinaceae (podél potoka souvisle alej topolů kanadských). Z významnějších druhů se
dále vyskytuje Persicaria amphibia, Sparganium erectum a Vignea elongata.
Sečená zkulturněná louka bez zdokumentovaného floristického složení.
2-3
Na většině plochy sušší, extenzivně sečená louka typu Trifolio-Festucetum rubrae, místy
2
s hoj. Trifolium medium. Na V porost hygrofilnější, přechodný ke sv. Calthion, mj.
s Angelica sylvestris, Lysimachia vulgaris, Lychnis flos-cuculi, Geranium palustre.
Ve svahu nad železniční tratí se nachází kulturní smrčina s borovicí a místy hojně
2
přimíšeným dubem a břízou. Západní okraj porostu tvoří převážně tyto dvě listnaté
dřeviny.
V pravém břehu potoka se nacházejí mokřadní lada (Scirpetum sylvatici, Lysimachio
(1-)2
vulgaris-Filipenduletum, Scirpo-Caricetum brizoidis, doprovozená houštinami keřových
vrb (Salix aurita a S. cinerea). Na západě zaujímá nivu menší extenzivně sečená loučka,
ve svahu navazují seskupení náletových dřevin.
Niva Panenského potoka ve východní části území. V tomto poměrně širokém prostoru se
2
střídají nejrůznější mokřadní lada – tužebníková, ostřicová, chrasticová i sítinová, místy
početné jsou shluky keřových vrb (Salix aurita, Salix cinerea). Celkově převažují tato
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společenstva: Caricetum rostratae (ochuzené), Scirpo-Caricetum brizoidis, Caricetum
vesicariae, Phalaridetum arundinaceae, menší měrou jsou zastoupeny přechody as.
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum a Filipendulo-Geranietum palustris, as. Juncetum
effusi. Vzácnější druhy chybějí, pouze v remízku nad levým břehem potoka roste hojné
Galium schultesii, od trati zasahuje do okraje nivy nepůvodní Poa chaixii.
Svahový remízek nad potoční nivou. Různověký smíšený porost s převahou jehličnanů
(zejména borovice, doprovodně smrku a modřínu) s dosti hojným dubem zimním a
výplňovou břízou a jeřábem. Východní cíp tvoří březová mlazina. V bylinném patře jsou
zastoupeny běžné acidofyty, jako je Pteridium aquilinum Holcus mollis, Avenella
flexuosa aj.
V mírném, na západě i výraznějším svahu se rozkládají neudržované sušší louky, až
úhory, bez větší botanické hodnoty
Hodnotnější část lesního porostu na návrší nad silnicí. Kulturní bor je ve vyznačené části
zpestřen nepravidelnou příměsí dubu a břízy. Na JZ dub místy i převládá. Jedná se
převážně o mladší, víceméně stejnověké porosty.

2-3

2-3
2

*Kvalita – relativní vyjádření botanické hodnoty dílčích ploch v kontextu zájmového území. Je použita stupnice
1 až 3, přičemž „1“ značí lokality nesporné botanické hodnoty, zasluhující nejvyšší ochranu, naopak „3“ plochu
bez výraznějších hodnot. Přihlíží se k floristickým i k fytocenologickým aspektům. V nejednoznačných
případech je použita mezihodnota, takže stupnice je ve výsledku pětimístná (stupeň 1 ovšem nebyl na žádnou
z dílčích ploch aplikován, přiměřený by byl pouze u jz. části plochy č. 1.)
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Obrázek 19: Lokalizace a hodnocení botanických lokalit
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C.II.7.3 Ekosystémy
V následujících podkapitolách jsou uvedeny jevy významné z hlediska zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další komentář k problematice viz kapitola
D.I.7.3 Vlivy na ekosystémy.
A. Zvláště chráněná území
Silnice I/13 tvoří jižní hranici CHKO Lužické hory (navazující plochy náležejí do III. zóny
odstupňované ochrany přírody, sousedící lesní výběžek na SV náleží do II. zóny).
Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976 na území o rozloze 270
km2 k zajištění ochrany harmonické krajiny v pískovcovém území České křídové tabule.
Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový ráz oblasti dokresluje lužická
lidová architektura. K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky
přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích, vlhké horské a podhorské louky s
výskytem vzácných druhů rostlin, nivy potoků a význačné geomorfologické útvary.
Chráněná krajinná oblast Lužické hory leží mezi Šluknovským a Frýdlantským výběžkem, při
hranici se SRN. V CHKO je vyhlášeno celkem šestnáct maloplošných chráněných území a
devatenáct památných stromů.
Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků,
přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K bližšímu určení způsobu
ochrany přírody byly v CHKO Lužické hory vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany. I.
zóna má nejpřísnější podmínky ochrany. IV. zóna je vymezena převážně v zastavěných
částech obcí a je určena pro výstavbu a rozvoj obcí.
Obrázek 20: CHKO Lužické hory a jeho zonace v řešeném území

Legenda:

III. zóna
II. zóna
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Krajinné zónování v CHKO Lužické hory
Zóna III. zahrnuje obecně značně přeměněné lesní ekosystémy a v minulosti intenzivně
obhospodařované zemědělské ekosystémy, nyní většinou ruderalizované s nepravidelnou
údržbou. Kostru tvoří většinou remízky a rozptýlená zeleň. Ve III. zóně je umístěna
rozptýlená zástavba s dochovanou lidovou architekturou a hodnotným krajinným rázem.
B. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické
stability charakterizován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální
a nadregionální systém ekologické stability.
Celé území leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru 0/117 (K34B) „Na
Panenském potoce“, vegetační typ borový, přechází přes lesní pozemky, vodní tok a ostatní
plochy. Osa tohoto biokoridoru zájmové území protíná v jeho východní části. Dále do
řešeného území částečně zasahují dvě lokální biocentra. Obě jsou umístěny v jižní části území
kolem rybníků na Panenském potoce. Biocentrum pod číslem 117 „Mezi biocentry 4 a 5“ je
vymezeno v souvislém lesním porostu - v nadregionální borové trase, ve východní části
území. Lokální biocentrum pod číslem 408 „Markvartické rybníky“ je vedeno podél
Panenského potoka a zahrnuje jeho údolní nivu a Dvorní rybník, lesní pozemky. Mezi
biocentry 408 a 117 je umístěn regionální biokoridor. Regionální biokoridor 117/408
„Zpěvná“je veden po lesních pozemcích.
Obrázek 21: Územní systém ekologické stability v řešeném území

NRBK 0/117 (K34B)
Na Panenském potoce

LBC 117

RBK
LBC 408
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C. Významné krajinné prvky
Významným krajinným prvkem ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Ve vymezeném koridoru se
nachází několik významných krajinných prvků. Jedná se o lesní porosty, Panenský potok a
jeho údolní nivu a bývalý rybník u motorestu. Registrované významné krajinné prvky se
v řešeném území nevyskytují. Jejich přehled uvádí následující tabulka.
Tabulka 22: Přehled VKP ze zákona č. 114/1992 Sb. v zájmovém území
Poř.č.

VKP

1.

les

2.

les

3.

les

4.

les

5.

les

6.

vodní tok a
údolní niva

7.

rybník

popis
Les na kopci severozápadně od původní trasy silnice I/13 před odbočkou směrem na
Židovice. Z hlediska produkčního potenciálu lesů má podprůměrný potenciál, z
hlediska mimoprodukčního potenciálu je charakterizován ekologickou váhou 4, což je
hodnota slabě nadprůměrná. Trasy zasáhnou do jižní okrajové části s lesním typem
0N3 - smrkový bor (Piceeto Pinetum), 0K4, 0K3 - kyselý (dubový - bukový) bor.
Okraj lesního komplexu mezi stávající silnicí I/13 a Židovicemi. Z hlediska
produkčního potenciálu lesů má podprůměrný potenciál, z hlediska mimoprodukčního
potenciálu je charakterizován váhou 2. Varianta B se dotýká okrajové části se
souborem lesního typu 0K3 - kyselý (dubový - bukový) bor (Queceto - Fagi) Pinetum
acidophilum.
Lesík jižně od původní trasy silnice I/13, přiléhající k zástavbě podél silnice, ve svahu
nad Panenským potokem. Z hlediska produkčního potenciálu má lesík průměrný
potenciál, z hlediska mimoprodukčního potenciálu je charakterizován ekologickou
váhou 4, což je hodnota slabě nadprůměrná. Jedná se o soubor lesního typu 3S8 - svěží
dubová bučina (Querceto - Fagetum mesotrophicum). Do lesa zasáhnou varianty A a
C.
Lesík jižně od původní trasy silnice I/13, v blízkosti hranice katastru, severně od
Panenského potoka. Z hlediska produkčního potenciálu má lesík průměrný potenciál, z
hlediska mimoprodukčního potenciálu je charakterizován ekologickou váhou 4, což je
hodnota slabě nadprůměrná. Jedná se o soubor lesního typu 3S8 - svěží dubová bučina
(Querceto - Fagetum mesotrophicum). Do lesa zasáhnou varianty A a C.
Okraj lesního komplexu v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot ve východní části
zájmového území, severně od stávající silnice I/13. Jedná se o soubor lesního typu 0K3
- kyselý (dubový - bukový) bor. Všechny tři varianty v tomto místě končí na stávající
silnici.
Panenský potok a jeho širší údolní niva, ve východní části zájmového území za
odbočkou směrem na Židovice, jižně ve svahu pod stávající silnicí I/13. Do nivy
zasáhnou varianty A a C.
Bývalý rybník na okraji zástavby Židovic, severně od stávající trasy silnice I/13 za
motorestem.

D. Natura 2000
V zájmovém území se nevyskytuje žádná evropsky významná lokalita (VN 132/2005 Sb.) ani
ptačí oblast (NV 598-688/2004 Sb. a 19-28/2005 Sb.).
Natura 2000 je definována v § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako
celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém
z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je
Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají
smluvní ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
Nejblíže leží evropsky významná lokalita CZ0513662 Lemberk - zámek. Rozloha je 0,25 ha a
jedná se o půdu zámku Lemberk, kde se nachází letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus
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hipposideros). Zranitelnost je rušením, např. opravou střechy, jejím chemickým ošetřením
nebo zakrytím vletových otvorů.
E. Památné stromy
V západní části zájmového území u stávající silnice I/13, na odbočce k železniční zastávce a
Dvornímu rybníku je oboustranná lipová alej, která je chráněna státem. Lípa malolistá,
výčetního obvodu cca 95 - 350 cm. Jedná se o návrh o začlenění do kategorie památné
stromořadí. Jde o kvalitní, dominantní oboustrannou i jednostrannou alej podél přístupových
cest k Zdislavině kapli, s patrnou údržbou, zčásti na lesním pozemku. Linie v terénu označena
tabulí „Alej chráněná státem“. Požívá vyšší ochranu v rámci památkově chráněného areálu
zámku Lemberk.
Obrázek 22: Lipová alej chráněná státem na odbočce ze stávající silnice I/13 směrem k Lemberku
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C.II.8 Krajinný ráz
C.II.8.1 Krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v
platném znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a kulturní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Vzhledem k tomu, že se jedná o území, které je hodnotné a zajímavé z hlediska krajinného
rázu a celé leží v krajinné památkové zóně Lembersko (vyhlášena vyhláškou č. 208/1996 Sb.
Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové
zóny), je tato problematika řešena dále v samostatné příloze, která je součástí dokumentace.
Pro zhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz je nutné území rozdělit na tzv. potencionálně
dotčené krajinné prostory. Jsou to území, kde se projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru
na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové a jiné. Dotčené krajinné
prostory se vyznačují specifickými rysy krajinného rázu a charakteristickým obrazem krajiny.
Jeho typické znaky jsou vnímány zblízka. V hodnoceném zájmovém území byly vymezeny 3
potencionálně dotčené krajinné prostory. Tyto prostory jsou vyznačeny na mapě v samostatné
příloze krajinného rázu.
Vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP)
PDoKP 1
(A) název: Lvová - Lužické hory
(B) charakteristika: dotčený krajinný prostor se nachází severně od komunikace I/13, která
prochází obcí Lvová. Zahrnuje jižní okraj CHKO Lužické hory a je vymezen
v horizontálním směru. Jižní hranice PDoKP je přesně ohraničena a tvoří ji již zmiňovaná
linie komunikace, která je současně i hranicí CHKO Lužické hory. Severní hranice je
vedena po zemědělských pozemcích a po okrajích lesních porostů po celé délce stavby
tak, aby byl uzavřen okruh předpokládané viditelnosti stavby.
Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 323 – 362 m n.m. Jedná se o zvlněnou krajinu
s přírodním, ale také zemědělským charakterem, která je doplněna urbanistickými prvky.
Zástavba Lvové v tomto prostoru je převážně lokalizována podél současné komunikace.
Krajina je mozaikovitého charakteru, kde se střídají zalesněné vrcholy lemované po
okrajích pískovcovými skalkami a zemědělské pozemky. Především bezlesé partie území
umožňují průhledy do přilehlých dotčených krajinných prostorů (zámek Lemberk) i širší
pohledy na Ještědský hřeben a vrcholy Lužických hor. Další prvky, které dotvářejí
krajinný ráz daného prostoru jsou drobné linie cest a místních komunikací, které jsou
lemovány ovocnými dřevinami. Mimo přírodní prvky je zde patrná liniová síť
elektrického vedení, která výrazně nenarušuje celkové poměrně harmonické měřítko
dotčeného krajinného prostoru.
(C) typické znaky krajinného rázu:
(C1) zásadní: zalesněné vrcholy, bezlesé partie zemědělských pozemků
(C2) spoluurčující: linie komunikace s roztroušenou zástavbou obce Lvová
(C3) doplňující: drobné linie cest, komunikací, vedení el.napětí.
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PDoKP 2
(A) název: Lvová – Lemberk - rybníky
(B) charakteristika: potencionálně dotčený krajinný prostor je vymezen jižně od komunikace
I/13 a zahrnuje rybniční soustavu Markvartických rybníků na Panenském potoce s
rozvolněnou zástavbou v údolí Panenského potoka. Severní hranice je zřetelně ohraničena
komunikací I/13, východní část je uzavřena místní cestou a zemědělskou usedlostí v obci.
Jižní hranice je vedena po okraji lesních porostů levobřežní části údolí Panenského potoka
a zahrnuje zalesněný vrchol se zámkem Lemberk.
Široká, údolní niva s rybníky je zásadním znakem vymezeného prostoru. Zástavba domů
se zachovalou lidovou architekturou dotváří krajinný ráz malebného údolí. Výraznou
dominantou území je zámek Lemberk, který je nejen kulturní památkou, ale z jeho věže se
otvírají panoramatické výhledy do krajiny. Prostor se vyznačuje harmonickým měřítkem a
harmonickými vztahy v krajině. V souladu jsou přírodní prvky s prvky kulturní
charakteristiky. Částečně negativní vjem do prostoru vnáší poměrně dlouhá linie
železniční trati, která prostor rozděluje nebo spíše rozčleňuje na další segmenty.
Vzhledem k tomu, že probíhá v rovnoběžné linii se soustavou rybníků a její svahy jsou
porostlé vegetací, lze její vliv na harmonické měřítko považovat za neutrální. Dalším
výrazným liniovým prvkem v dotčeném prostoru je liniová alej lemující komunikaci a
hráz Dvorního rybníka. Alej je oboustranná je tvořena vzrostlými lípami.
(C) typické znaky krajinného rázu:
(C1) zásadní: rybniční soustava, zámek Lemberk
(C2) spoluurčující: rozvolněná zástavba obce Lvová s prvky lidové architektury,
linie železniční tratě
(C3) doplňující: lipová alej, nivní louky
PDoKP 3
(A) název: Panenský potok
(B) charakteristika: potencionálně dotčený krajinný prostor je vymezen jižně od komunikace
I/13 a zahrnuje širokou údolní nivu Panenského potoka. Severní hranice je zřetelně
vymezena komunikací I/13, jižní hranici tvoří železniční trať. Západní část je uzavřena
místní cestou a zemědělskou usedlostí v obci.
Vymezený potencionálně dotčený krajinný prostor zahrnuje širokou údolní nivu se
zřetelnou linií Panenského potoka a jeho břehovou vegetací. Prostor má převažující
přírodní charakter. Pouze v severozápadní části vymezeného prostoru se nacházejí na
strmém zalesněném břehu rodinné domy s přilehlými obdělávanými pozemky, které jsou
využívány převážně k pastvě ovcí. Panenský potok se vzrostlým stromovým doprovodem
tvoří dominantní liniový prvek v krajině. Nivní louky s vrbovými porosty dokreslují
mokřadní biotop. Prostor se vyznačuje estetickými hodnotami a harmonickými
prostorovými vztahy (obr. 3).
(C) typické znaky krajinného rázu:
(C1) zásadní: linie toku se vzrostlými břehovými porosty
(C2) spoluurčující: široká niva údolí s mokřadními loukami
(C3) doplňující: keřové vrbové formace, domy na pravém svahu údolí.
Potenciálně dotčené krajinné prostory jsou na obrázcích č. 1 - 3 v samostatné studii
krajinného rázu.
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C.II.8.2 Přírodní park
V zájmovém území se nevyskytují přírodní parky pro ochranu krajinného rázu.
C.II.8.3 Fragmentace krajiny
Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér na dílčí
části, které postupně ztrácejí potenciál k vykonávání původních funkcí. Proces fragmentace
v sobě tedy zahrnuje postupné snižování kvality. Dle metodické příručky Hodnocení
fragmentace krajiny dopravou vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny v roce 2005 byly
na území ČR vymezeny nefragmentované oblasti, tzv. polygony UAT, které jsou definovány
jako části krajiny, které splňují současně tyto dvě podmínky:
•

jsou ohraničeny buď silnicemi s intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den nebo
vícekolejnými železnicemi (= limitní intenzita fragmentačního faktoru)

•

má rozlohu větší nebo rovnou 100 km2 (= limitní velikost území)

Základní atributy polygonu jsou (a) velikost, (b) zastoupení vhodných biotopů.
a) Velikost – obecně platí, že čím větší je plošný rozsah polygonu, tím vyšší je jeho kvalita.
Velikost polygonů je zespoda ohraničena nadefinovanou limitní velikostí území, ale ve směru
nahoru se mohou výrazně lišit. Pro kategorizaci jsou vhodné třídy v následující tabulce.
Tabulka 23: Kategorizace biotopů z hlediska velikosti
kvalitativní
kategorie
A
výborný
B
velmi dobrý
C
dobrý

rozsah
(% limitní rozlohy území)
500 a více
200 – 499
100 – 199

charakteristika
vysoce perspektivní
rizikový pro budoucnost, rozpůlení znamená zánik UA

b) Zastoupení vhodných biotopů – zcela zásadní parametr, bez kterého má hodnocení jen
velmi malou praktickou hodnotu. Každému typu je přiřazen index kvality v intervalu [0; 1].
Jako modelová veličina, která v sobě spojuje oba tyto faktory byla zavedena tzv. efektivní
plocha – EA (km2). Efektivní plocha reprezentuje plochu uvnitř polygonu, která je pro daný
druh skutečně využitelná.
V řešeném území se vyskytují 2 polygony UAT, které od sebe odděluje stávající silnice I/13.
Polygon UAT č. 221 nacházející se severně od silnice I/13 je ze severu ještě ohraničen státní
hranicí. Dá se předpokládat, že by jinak jeho plocha i kategorie byly větší. Jeho velikost je
158,6 km2 s kategorií kvality C - dobrý. Efektivní plocha polygonu je EA = 98,7 km2.
Polygon UAT č. 214 se nachází jižně od stávající silnice I/13, tj. směrem k Lemberku. Jeho
velikost je 127,4 km2 s kategorií kvality B - střední. Efektivní plocha polygonu je EA = 62,4
km2. Vše je patrné z následujícího obrázku.
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Obrázek 23: Polygony UAT v zájmovém území

C.II.9 Kulturní památky a archeologie
Jablonné v Podještědí, jako jedno z historicky nejstarších měst českého severu, bylo odedávna
správním střediskem panství se soustředěním obchodu i řemesel. Nejstarší známá historie
Jablonného v Podještědí spadá asi do X. století, kdy vzniká vesnice Gablona. Vzniklo kolem
roku 1240 v místě větvení staré obchodní stezky, vedoucí z Čech do Lužice. Nejstarší
písemný doklad je z roku 1249. V té době dochází také k založení raně gotického hradu,
dnešního zámku Lemberk.
Podrobná kulturní a historická charakteristika je uvedena v samostatné příloze „Posouzení
vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz záměru I/13
Rynoltice - Lvová“
C.II.9.1 Kulturní památky
Jablonné v Podještědí bylo zařazeno do seznamu měst s významnými historickými jádry. V
Jablonném v Podještědí je vyhlášena městská památková zóna (Vyhláškou č. 251/1995 MK).
Ta leží mimo zájmové území. Ale téměř celé zájmové území okolo státního zámku Lemberk
je součástí krajinné památkové zóny Lembersko.
Krajinná památková zóna Lembersko byla vyhlášena na základě Vyhlášky MK č.
208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny,
kulturní památky v obci a národní kulturní památku Zámek Lemberk. Krajinná památková
zóna Lembersko byla vyhlášena s ohledem na historický charakter, vzájemné prostorové
EVERNIA s.r.o.
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uspořádání, krajinné dominanty a měřítko jednotlivých objektů, sídelních útvarů a krajiny,
které vykazuje významné kulturní hodnoty (podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči). Současně je na území krajinné památkové zóny Lembersko chráněno
archeologické dědictví, do kterého se zahrnují stavby, konstrukce, skupiny budov, zastavěná
území, movité objekty, památky dalšího druhu a také jejich související prostředí. Těžištěm
Krajinné památkové zóny Lembersko jsou 2 Národní kulturní památky a to hrad Lemberk a
mladší drobná rezidence Bredovský zámeček.
Hranice památkové zóny krajinného celku Lembersko začíná na východním okraji obce
Kněžičky na silnici spojující Kněžičky s obcí Lvová. Pokračuje východním směrem po této
silnici (po hranici katastrálního území) a dále po vrstevnici lesního porostu ke kótě 350,
kterou obchází až k silnici Lvová - Rynoltice, a pokračuje po východní hranici katastrálního
území obce Lvová a dále po lesní cestě k osadě Kunová. Pokračuje jižně na kótu
411, dále po úvozové cestě ke kótě 388. Zde se ostře stáčí západním směrem po účelové cestě
a dále severozápadně k hranici lesa. Z této hranice pokračuje nejprve jižním a následně po
hranici lesa západním směrem po okraji lesa až k Markvartickému rybníku. Prochází po jeho
hrázi, odbočuje na sever po jeho břehu cca 60 metrů, odbočuje severozápadně v hranicích
zástavby až na silnici Jablonné v Podještědí - Lvová. Silnice tvoří hranici zóny až k propusti
Kněžického potoka. Ten tvoří hranici zóny až k silnici Děčín - Liberec. Po této silnici probíhá
cca 50 metrů jihozápadním směrem, odbočuje na sever, obchází Černý rybník. Dále
hranici zóny tvoří Kněžický potok a silnice, po níž prochází obcí Kněžičky, protíná silnici
Lvová - Kněžičky a stáčí se východně k výchozímu místu, kde se hranice zóny uzavírá.
Obrázek 24: Krajinná památková zóna Lembersko

Umístění záměru
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V blízkosti (cca do 500 - 700 m) podél navrhované trasy obchvatu silnice I. třídy se nachází
několik registrovaných kulturních památek (seznam viz. tabulka níže). Z tohoto seznamu se
nemovitá památka rodinný dům - pivovarské sklepy nachází v seznamu nejohroženějších
nemovitých památek. Pivovarské sklepy dnes náleží k domu e.č. 9. Historicky však mají
souvislost s pivovarem, který zanikl v polovině 20. století. Jedná se o 5 komor tesaných do
skalního masivu patrně v průběhu 17. století. Ohrožena je část památky. Pískovcový masiv je
vlivem povětrnosti značně poškozen a dochází k zhroucení stropů sklepních komor.
Nařízením vlády č. 132/2001 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní
kulturní památky jsou státní zámek Lemberk a Bredovký letohrádek vyhlášeny za Národní
kulturní památky.
Tabulka 24: Registrované kulturní památky v blízkém okolí trasy
nemovitá památka
areál zámku Lemberk - Národní kulturní památka
areál Bredovského zámku - Národní kulturní památka
areál kaple
škola při zámku Lemberk, dům, č.e. 3,4, (č.p. 3)
rodinný dům - pivovarské sklepy, č.e. 9
venkovský dům - bývalá kovárna na cestě k zámku, č.e. 4, (č.p. 9)
areál domu, restaurace, č.e. 2, (č.p. 23)
venkovská usedlost, chalupa, č.e. 5(č.p. 5)
venkovská usedlost, č.e. 7,8, (č.p. 7,8)
vodárna
sýpka, čp. 12
věznice - šatlava, dům č.e. 1 (č.p.16)
areál hospodářského dvora, č.p. 21
areál mostu s vodárnou
venkovská usedlost, čp. 47
jiná obytná zástavba
altán s pramenem
boží muka v centru obce, při č.p. 46
dům č.p. 47

obec
katastr. území
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová
Lvová - Židovice
Lvová

Č.ÚSKP
26892/5-3101
22151/5-3113
-3104
39082/5-3109
45105/5-3112
45345/5-3106
28003/5-3114
33622/5-3105
16831/5-3110
-3111
23782/5-3102
45488/5-3103
45017/5-3107
-3108
44974/5-3119
54601/5-3116
-3117
27384/5-3118
-3119

Zámek Lemberk se nachází na návrší nedaleko Jablonného v Podještědí. Původně strážní hrad
Markvarticů vystřídal řadu majitelů a v polovině 16. století byl přestavěn na renesanční
zámek. Další barokní přestavbu provedli Bredové v 17. století. Po rozsáhlých opravách je
dnes zámek přístupný veřejnosti.
Ve 13. století na Lemberku žila
sv. Zdislava. Na návrší v okolí
zámku
a předhradí
jsou
roztroušeny plastiky od sochařů
ze všech koutů světa, kteří se
na Lemberku zúčastnili několika
sochařských setkání. Na úpatí
návrší při cestě do Jablonného je
upravený pramen "dobré vody",
zvaný Zdislavina studánka. Zdobí
ji empírový gloriet s osmi
toskánskými sloupy, upravený
roku 1862. Návrší pod zámkem
má poměrně bohaté historické
EVERNIA s.r.o.
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podzemí. V pískovcových skalách podél rybníků v podzámčí je několik sklepů, z nichž
některé využíval státní statek. Rozlohou největší jsou sklepy na místě zbořeného panského
pivovaru, vytesané v devadesátých letech 17. století. Zvláštností je, že v podzemí se nacházela
i převážná část technologie pivovaru včetně varny. Zajímavá je i ve skále tesaná vodní štola
s pramenem. Pod samotným zámkem leží i 35 m dlouhá štola, v níž se těžila železná ruda.
V těsné blízkosti silnice I.třídy byly dále identifikovány sloupová boží muka u odbočky na
místní komunikaci do Židovic. Charakteristika: v mělkém rámu na přední straně podstavce je
špatně čitelný latinský nápis snad s letopočtem 1734,
mělké výklenky bez nápisu jsou i na bocích podstavce.
Hranolovitý dřík je dole širší, hlavice má na přední straně
hluboký úzký výklenek se zbytky modré barvy, v němž
zřejmě kdysi byla soška. Na vrcholu chybí kovový křížek.

C.II.9.2 Archeologické lokality
Zájmové území lze označit na základě zákonů územím s archeologickými nálezy, protože se
zde vyskytují přesně nelokalizované archeologické aktivity. Proto je nutné při přípravě stavby
respektovat povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a zákona o státní památkové péči
20/87 Sb., jeho novely 242/1992 Sb. Již před započetím vlastní realizace stavby je nutné
kontaktovat odborníky archeologické památkové péče, kteří tak v dostatečném předstihu
zajistí provedení průzkumných, popřípadě předstihových výzkumných prací.
V řešeném území se dle informačního serveru Národního památkového ústavu nevyskytují
žádné významné archeologické lokality ani archeologické památkové rezervace.
Evidovaná území s archeologickými nálezy jsou v následující tabulce.
UAN I - ověřený, území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů.
UAN II - předpokládaný, území na němž nebyl dosud pozitivně prokázán výskyt, ale určité
indicie mu nasvědčují, pravděpodobnost nálezu 51 – 100 %.
Tabulka 25: Přehled území s archeologickými nálezy (UAN) v katastru Lvové
Poř.č.
Název UAN
Typ UAN
03-13-18/1 Zámek Lemberk
I.
03-13-18/6 Středověké a novověké jádro
II.
obce Židovice
03-13-18/7 Lemberk – pivovarské sklepy
I.

EVERNIA s.r.o.

Reg. správce
Severočeské m. Liberec
Severočeské m. Liberec

Katastr
Lvová
Lvová

Okres
Liberec
Liberec

Severočeské m. Liberec

Lvová

Liberec
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C.III CELKOVÉ

ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

Výchozí stav jednotlivých složek životního prostředí je uveden v části C.II. Protože jsou ale
jednotlivé složky propojeny složitými vzájemnými vazbami, je třeba také hodnotit stav
životního prostředí jako celek, především z hlediska celkové únosnosti zatížení.
Záměr se nachází v liniovém pásu území o délce cca 2 km táhnoucí podél stávající silnice I/13
na k.ú. Lvová. Dá se hodnotit jednotně a konkrétně. Podstatné je, že trasa přeložky silnice má
z hlediska obyvatelstva jednoznačně pozitivní vliv, neboť realizací dojde ke snížení hlukové a
imisní zátěže území pro obyvatele, kteří žijí v blízkosti stávající silnice I/13. Rovněž se zvýší
bezpečnost ze strany řidičů i chodců. Toto se týká v první řadě obyvatel žijících v části
Lvová. Dnes v území již doprava existuje a záměr nevyvolá nárůst intenzit dopravy. Úsek
obchvatu Lvová představuje chybějící propojení dvou již realizovaných staveb silnice I/13, a
to obchvatu Jablonného v Podještědí a přeložky silnice I/13 v Rynolticích.
Pro hodnocení území z hlediska jeho celkové únosnosti jsou podstatné následující skutečnosti:
o Stávající silnice I/13 je hranicí CHKO Lužické hory (III. zónou ochrany), která se
rozprostírá severně od silnice. Stávající silnice přetíná nadregionální 0/117 (K34B) „Na
Panenském potoce a celé zájmové území leží v jeho ochranném pásmu. Jižně od stávající
silnice se ještě nacházejí lokální biocentra, která jsou vymezena podél rybníků na
Panenském potoce. Na odbočce od stávající silnice I/13 k železniční stanici Lvová, rybníku
Dvorní a zámku Lemberk je oboustranná lipová alej, která je chráněna státem.
o V zájmovém území se nacházejí významné krajinné prvky dané zákonem č. 114/1992 Sb.
Jsou jimi lesy, rybníky a Panenský potok s nivou.
o Celé zájmové území leží v CHOPAV Severočeská křída. Nedaleko je i stará ekologická
zátěž skládka Lvová.
o Prakticky celé řešené území je součástí krajinné památkové zóny Lembersko. Krajinná
památková zóna Lembersko byla vyhlášena s ohledem na historický charakter, vzájemné
prostorové uspořádání, krajinné dominanty a měřítko jednotlivých objektů, sídelních
útvarů a krajiny, které vykazuje významné kulturní hodnoty. Současně je na území
krajinné památkové zóny Lembersko chráněno archeologické dědictví. Těžištěm Krajinné
památkové zóny jsou národní kulturní památky hrad Lemberk a mladší drobná rezidence
Bredovský zámeček.
o Širší zájmové území je charakterizováno jako rozvolněná mírně zvlněná krajina
v Podještědí s rozptýlenou zástavbou. Střídají se zde lesní porosty, louky a zemědělské
plochy. Tento typ krajiny patří v rámci ČR k celkově ekologicky nejstabilnějším a jeho
únosnost zatížení není v žádném případě vyčerpána.
o Výstavba přeložky silnice I/13, pro ochranu k.ú. Lvová od dopravy, nezvýší
environmentální zátěž zájmového území.
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ČÁST D
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

I.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů

III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
V.

Charakteristika použitých metod
předpokladů při hodnocení vlivů

prognózování

a

výchozích

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.5. Vlivy na půdu
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.7. Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy
D.I.8. Vlivy na krajinu
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Klasifikace vlivů záměru na životní prostředí
Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Tyto jednotlivé vlivy lze třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se mění
u konkrétních situací. Navíc jednotlivá hlediska se vzájemně kombinují. Pro sjednocení
přístupu uvádíme na začátku této kapitoly metodické tabulky:
•

klasifikace vlivů na životní prostředí

•

5-ti člennou stupnici pro hodnocení staveb a činností. Jedná se o stupnici převzatou
z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“ daného stavu
nebo činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení). Toto vyhodnocení
je použito v kapitole D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí.

Tabulka 26: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
1. příprava
A.
FÁZE REALIZACE 2. výstavba
3. provoz
4. likvidace
B.
ZPŮSOB
INTERAKCE
C.
VRATNOST
DĚJE

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

D.
DOBA TRVÁNÍ

1. chvilkové

1. vratné
2. částečně vratné
3. nevratné

2. krátkodobé

EVERNIA s.r.o.

Poznámka
bez významných vlivů na ŽP
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
zásadní vliv: a) vliv silničního tělesa a přidružených staveb
b) vliv vlastního automobilového provozu
vzhledem k dlouhé době životnosti (50-100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení
faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku
po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit
do původního stavu
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný
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3. střednědobé
4. dlouhodobé
5. trvalé
1. vyloučené
2. málo
pravděpodobné
3. středně pravd.

E.
PRAVDĚPODOBNOST
VÝSKYTU

F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

G.
VELIKOST VLIVU

I/13 Rynoltice - Lvová

časovou jednotkou je rok

časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
po dobu trvání stavby
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
nepředpokládá
pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se
hovoří o možnosti 50 na 50
4. velmi pravd.
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově
předpokládá
5. jisté
děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
1. inhibiční
při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek
snižuje
2. indiferentní
faktory se vzájemně neovlivňují
3. kumulativní
celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus
1. přímá kvantifikace (počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí,
ekvivalentní hladina hluku)
2.
semikvantitativní 5ti-členná stupnice, vychází z multikriteriálního hodnocení
stupnice
staveb a činností

Tabulka 27: 5ti-členná stupnice hodnocení staveb a činností
Výskyt
škodlivin
1

2

vysoké
překročení
(>200%)
překročení
limitu
(120-200%)

Impakt
(Plošný vliv)

extrémní
likvidace objektu,
zásadní ohrožení
funkce
nadprůměrné
silné narušení,
funkce je vážně
ohrožena
průměrný může
vést k ohrožení
funkce

3

na hranici
limitu
(80-120%)

4

pod limitem
(40-80%)

5

hluboko pod bez reálného vlivu
limitem
(nulový vliv)
<50% limitu

EVERNIA s.r.o.

Přijaté
riziko

průměrné

částečný,
podprůměrné
neohrožuje funkci
nulové

Finanční
náklady
nepřijatelné

Důležitost Užitečnost
(váha
ukazatele)
nulová
minimální
velmi nízká

vysoké

malá

malá

průměrné

průměrná

průměrná
střední

nízké

velká

velká

žádné

rozhodující maximální,
velmi
vysoká

Obecná
přijatelnost
řešení
jednoznačně
nepřijatelné
nepřijatelné
nebo přijatelné
s velkými
výhradami
přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)
přijatelné
s dílčími
výhradami
jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální
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Vliv záměru je uvažován ve vztahu k nulové variantě. Na základě části C. Údajích o stavu
životního prostředí v dotčeném území lze již vytipovat hlavní problémové okruhy. Jsou
patrné z následující tabulky.
Tabulka 28: Předběžné hodnocení hlavních problémových okruhů
Osnova EIA
D.I.1
D.I.2
D.I.3
D.I.4
D.I.5
D.I.6
D.I.7
D.I.8
D.I.9

Předmět hodnocení
Vlivy na obyvatelstvo
Vliv na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na flóru a faunu, ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na kulturní památky a hmotný majetek

Kategorie
významnosti
I
II
III
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Složky ŽP jsou zařazeny do 3 kategorií:
I – složka mimořádného významu, je jí třeba věnovat zvýšenou pozornost
II – složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III – složka méně důležitá, stačí její rámcové hodnocení
Jako základní problémové okruhy byly určeny:
♦
♦
♦

vlivy na obyvatelstvo (hluk a hmotný majetek)
vlivy na krajinu (krajinná památková zóna Lembersko)
vlivy na faunu, flóru, ekosystémy
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strana 91

Dokumentace dle př. č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/13 Rynoltice - Lvová

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo
D.I.1.1 Základní rozbor
Jednotlivé kategorie možných vlivů realizace záměru na obyvatelstvo jsou shrnuty
v následující tabulce:
Tabulka 29: Kategorie vlivů na obyvatelstvo
Podkategorie vlivu
Hluk

Výskyt
+/-

Imise

+/-

Vibrace
Světelné znečištění
Sociální a ekonomické dopady

+/+/+

Faktor pohody

+

Poznámka
Nepředpokládá se zvýšení hluku. Protihlukovými opatřeními budou
dodrženy limitní hodnoty. Realizace PHS je problematická u
varianty B. Přeložka silnice I/13 nepřivádí novou dopravu do
území.
Nepředpokládá se zvýšení imisní zátěže, budou dodrženy imisní
limity. Přeložka nepřivádí novou imisní zátěž do území.
Po dobu výstavby.
Nepředpokládá se zvýšení světelného znečištění okolí.
Zvýšení bezpečnosti dopravy a provozu v úseku přeložky silnice.
Zvýšení bezpečnosti pro obyvatele - chodce.
Zlepší se situace z hlediska pohody i bezpečnosti, jak pro řidiče
automobilů, tak pro obyvatele a chodce Lvové.

Jednotlivé oblasti vlivů na obyvatelstvo jsou popsány v následujících kapitolách D.I.1.2 –
D.I.1.5.
Vzhledem k charakteru záměru, kterým je liniová novostavba pozemní komunikace o délce
cca 2 km, je zřejmé, že k realizaci budou nutné terénní práce. Terénní práce vyvolají v době
výstavby zvýšenou dopravu, což bude mít určitý negativní vliv na obyvatelstvo, avšak pouze
na dobu omezenou prováděním stavby pozemní komunikace, nikoliv pak jejím
provozováním.
Navrhovaná trasa silnice je vedena téměř v celé délce mimo souvislou obytnou zástavbu,
pouze v místech napojení na nastávající komunikaci se k obytné zástavbě přibližuje. Ve všech
případech je však navrhovaná trasa silnice I. třídy vedena ve větší vzdálenosti od obce než
stávající silnice I/13.
Nově navrhovaná trasa rychlostní silnice ve všech třech variantách se v maximální možné
míře vyhýbá obytné zástavbě. Nově navrhovaná trasa tak bude mít pozitivní vliv, jak na
obyvatele obce, kteří nebudou nadále přecházet přes frekventovanou silnici I. třídy
procházející středem obce, tak pro řidiče, kteří nebudou projíždět obcí a nebudou nuceni
značně snižovat rychlost jízdy. Ve výsledku by se měla snížit hluková zátěž pro obec
plynulejším průjezdem dopravních prostředků, zvýšit jízdní pohoda a mělo by ubýt
dopravních nehod a rizikových situací s chodci.
V případě navrhované varianty C by byla nutná demolice 2 stávajících obytných objektů č.p.
48 a 51.
D.I.1.2 Hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele
Základní faktory, které určují velikost zdravotního rizika pro obyvatelstvo ze silničních staveb
jsou následující:
•
•
•

hluk a vibrace,
emise výfukových plynů,
narušení psychické pohody.

EVERNIA s.r.o.
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Uvedené vlivy se projeví různou měrou v průběhu výstavby a po zprovoznění silnice. Vlivy
související s výstavbou jsou obecně intenzivnější, zato však časově omezené. Vlivy z provozu
mají mírnější, ale trvalý účinek.
Všechny přímé negativní vlivy na obyvatelstvo jsou závislé především na vzdálenosti bydliště
od navržených variant obchvatu. Pro rámcové hodnocení negativních vlivů z dopravy se dá
rozdělit vzdálenost do tří pásem. Hranice těchto pásem jsou odvozeny schematicky ze
vzdáleností, ve kterých výrazně ustupuje vliv těchto základních faktorů: vibrace, imise, hluk,
stres, dělící účinek.
•

První pásmo (0 – 10 m) od okraje vozovky, kde se negativně projevují vibrace od
přejezdu vozidel. Také hlukové a imisní limity jsou výrazně překračovány a většinou
nelze technickými prostředky zajistit ochranu.

•

Druhé pásmo (10 – 100 m). Dělicím kritériem jsou zde imise, kdy ve vzdálenosti od
100 m bývají splněny hygienické limity. Protihluková ochrana závisí především na
konfiguraci terénu a posazení nivelety komunikace.

•

Třetí pásmo (100 – 500 m). Dělícím efektem je zde hluk a stresové působení (snížení
faktorů pohody). Efektivita protihlukových opatření roste se vzdáleností objektů od zdroje.
V daném pásmu je významným efektem rovněž dělící účinek komunikace.

Zdraví člověka je komplexní jev, na němž se podílí fyzické i psychické procesy v úzkém
vzájemném propojení. Je proto vysoce pravděpodobné, že jednotlivé negativní faktory mají
při současném působení kumulativní charakter. Proto lze očekávat, že rozdíly v celkovém
zdravotním riziku pro obyvatele budou s blízkostí k trase výrazně narůstat.
Vliv jednotlivých faktorů z dopravy na zdraví člověka má převážně pravděpodobnostní
charakter se silně individuální odezvou, závislou na odolnosti a adaptabilitě každého jedince.
Pro objektivní hodnocení vlivu jsou proto základním měřítkem únosnosti hygienické limity,
které byly odvozeny na základě dlouhodobých našich i zahraničních zkušeností. Pro dva
základní vlivy z dopravy tj. pro hluk a imise je zhodnocení plnění těchto limitů předmětem
samostatné zprávy – Hlukové studie a Rozptylové studie.
Zdravotní rizika
Problematika hlukového zatížení z dopravy je významným aspektem rizik pro obyvatelstvo.
Lze definovat specifické i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel.
Specifické účinky hluku vznikají při expozici ekvivalentní hladiny akustického tlaku A od
120 - 130 dB. Dochází k poškození bubínku a převodních kůstek, při mnohaleté expozici nad
85 dB k poškození vnitřního ucha.
Nespecifické účinky hluku jsou mimosluchové a to na různé funkce organismu. Jedná se o
bezprahový škodlivý faktor, projevující se v celém rozsahu intenzit hluku. Zahrnuje ovlivnění
neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších
nervových funkcí, jako např. komunikaci, vyvolává pocit rozmrzelosti a nespokojenosti.
Negativně ovlivňuje odpočinek organismu a tím i jeho výkonnost. Dle dokumentu WHO a
dalších zdrojů lze současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví
charakterizovat a rozdělit následovně:
- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním
poškozením sluchu
- vysoký krevní tlak
- ischemická choroba srdeční
- časté katary dýchacích cest
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zhoršení řečové komunikace
obtěžování hlukem
nepříznivé ovlivnění (poruchy) spánku
poruchy duševního zdraví
zvýšení celkové nemocnosti.

Hodnocení expozice hluku
Výchozím podkladem pro hodnocení expozice hluku a následně ke kvantitativnímu a
kvalitativnímu odhadu zdravotního rizika je znalosti hlukové zátěže v lokalitě. Podkladem je
Hluková studie, která je přílohou dokumentace. Jako referenční body byly vybrány všechny
obytné objekty v k.ú. Lvová, které budou ovlivněny hlukem z provozu na navržené přeložce
silnice. Jedná se o 12 obytných domů. Body výpočtu byly zvoleny 2 m před fasádou
orientovanou ke komunikaci (seznam referenčních bodů viz Hluková studie). U některých
domů byly zvoleny 2 body výpočtu – buď je dům obrácený ke komunikaci rohem a budou
přímo ovlivněny 2 stěny, nebo je komunikace v jednotlivých variantách vedena z jedné nebo
druhé strany domu.
Hodnoty expozice hluku pro jednotlivé referenční body jsou srovnávány s hygienickými
limity hluku, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Viz kapitola C.II.3.1 Hluková situace. Výsledné
hodnoty ekvivalentních hladin hluku pro jednotlivé varianty při návrhu protihlukových
opatření jsou uvedeny v kapitole D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a v samostatné příloze
Hlukové studie. Protihluková opatření zajistí dodržení hygienického limitu v chráněném
venkovním prostoru budovy v denní i noční době. V některých místech nebude
pravděpodobně z prostorových důvodů možno navržené stěny realizovat, protože trasa
obchvatu vede ve stávající trase silnice a tudíž v těsné blízkosti od současné obytné zástavby.
V těchto případech je nutné zajistit ochranu vnitřních chráněných prostorů instalací
protihlukových oken příslušné třídy zvukové izolace. Nejproblematičtější je z hlediska
realizace protihlukových stěn varianta B a to v km cca 1,200 - 1,395.
Nulová varianta
Nulová varianta představuje případ, kdy navrhovaný obchvat nebude vystavěn a doprava bude
nadále vedena po stávající silnici I/13. V současné době prochází tato silnice středem
katastrálního území Lvová. Vozidla, která přes Lvovou projíždějí, musejí projet čtyřmi
výraznějšími zatáčkami a na vjezdu do obce mají často ještě vysokou rychlost, značně
překračující předepsaných 50 km/h. V případě selhání brzd nebo náledí by tak mohlo dojít
k nehodě s těžkými následky, zvlášť s ohledem na zvýšený pohyb obyvatel a turistů na území
obce.
Nulová varianta prochází územím, pro které je typické:
- oboustranná zástavba, která je umístěna v těsné blízkosti silnice.
- podél silnice jsou v některých místech jednostranné chodníky, ale někde je zástavba přímo u
krajnice silnice.
- vzhledem k vysoké intenzitě provozu (viz Prognóza intenzit dopravy, zhotovitelem je
CityPlan spol. s r.o., Praha), kdy se předpokládá že v roce v roce 2015 budou intenzity o
něco vyšší než dnes, přibližně 10,1 tis. voz/den. V roce 2035 je předpokládaný nárůst
intenzit na cca 12,7 tis. voz/den. Proto je překonání a pohyb chodců v blízkosti silnice velmi
obtížný. Překonat silnici je potom možné pouze po vyznačených přechodech. Ty však v
obci chybí a to i na některých frekventovaných místech, jako např. u restaurace, obchodu,
autobusové zastávky.
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Podél nulové varianty se nachází cca 20 obytných domů v těsné blízkosti, u kterých je vysoká
rizikovost ve vztahu k dopravě na stávající silnici I/13. Všechny tři navržené varianty se snaží
vyhnout stávající zástavbě a počet rizikových domů snižují na cca 6, tj. o 75 %. Všechny
navržené varianty jsou z hlediska bezpečnosti provozu výrazně lepší než varianta nulová.
Emise výfukových plynů
Imisní a emisní situace je samostatně uvedena v kap. D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima a v
Rozptylové studii, která je přílohou této dokumentace. V této kapitole jsou shrnuty obecné
poznatky týkající se zdravotních rizik obyvatelstva v souvislosti s výfukovými plyny
motorových vozidel.
Hodnocení vlivu imisí na obyvatelstvo je třeba rozdělit na odlišné situace: (a) městský
provoz, (b) provoz po silnici ve volné krajině.
Pro městský provoz jsou charakteristické dopravní zácpy a nepravidelnost, která vede k nízké
rychlosti, častým rozjezdům a popojížděním. Důsledkem toho jsou mnohem vyšší emise
škodlivin z automobilů. Připočteme-li k tomu horší možnost rozptylu škodlivin v
"kaňonovitém" uspořádání ulic a blízkost, ve které se obyvatelé ve vztahu k výfukům aut
pohybují, je zřejmé, že imise z dopravy jsou zde zásadním a důležitým hygienickým
problémem.
Zcela jiná je však situace ve volné krajině. Emise z aut jsou při plynulé jízdě mnohem nižší,
možný je volný rozptyl škodlivin a lidé jsou (kromě řidičů a spolujezdců) dostatečně vzdáleni
od zdrojů výfukových plynů. Imise zde proto nepředstavují závažný hygienický problém.
Posuzovaný silniční obchvat odvádí z obce Lvová tranzitní dopravu na silnici I/13, umožňuje
plynulou jízdu a současně vyrovnáním zatáček zkracuje stávající trasu. Lze tudíž
předpokládat nejen zlepšení imisní situace na průtahu obcí Lvová, ale i celkové snížení emisí
výfukových plynů v zájmovém prostoru. Realizací plánované přeložky lze očekávat pokles
zdravotních rizik v souvislosti s poklesem imisí podél stávající trasy silnice I/13.
D.I.1.2. Ovlivnění faktorů pohody
Ovlivnění faktorů pohody je závažným vlivem dopravy na obyvatelstvo v blízkosti
komunikací. Základní cestou je minimalizovat informace, které organismus o dopravní
komunikaci přijímá. Tyto podněty přinášejí do nervové soustavy člověka tři smysly: zrak,
sluch, čich.
a) zrak
Obecně získává člověk zrakem ¾ veškerých informací, a proto i zde lze očekávat jeho
významný vliv. Je třeba, aby co nejméně obyvatel bylo v optickém kontaktu s trasou. K tomu
lze využít následující opatření.
•

na straně komunikace (převážné vedení trasy v zářezu, protihlukové stěny, vhodné
vegetační úpravy a ozelenění),

•

na straně obyvatele (ploty z plného materiálu, vegetační úpravy, záclony a závěsy).

Navržený obchvat Lvové se vyhýbá osídlení a tím minimalizuje vliv blízkého vizuálního
kontaktu. Bližší vizuální kontakt je pouze v místě odpojení od stávající silnice na začátku
úseku a v km cca 1,25 - 1,40. V této části je z hlediska vizuálního kontaktu nejméně vhodná
varianta B, která zde kopíruje stávající silnici I/13.
b) sluch
Sluch je druhým nejvýznamnějším smyslem člověka z hlediska přísunu informací. Účinky
zvuku se zabýváme především v oblasti, která nejvíce ohrožuje zdraví člověka a mluvíme o
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hluku. Tato oblast je zpracována v samostatné Hlukové studii. Je však třeba poznamenat, že
sluchové vjemy z dopravy nekončí na úrovni hygienických limitů pro hluk, ale doprava na
trase je slyšitelná mnohem dále.
Pro ochranu dotčených objektů před obtěžováním hlukem jsou navrženy protihlukové stěny,
které zajistí průkazné dodržení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru těchto
budov i v noční době.
Ostatní obytné objekty v blízkosti navržené trasy obchvatu není nutno chránit protihlukovými
stěnami, dodržení hygienického limitu v denní i v noční době je zde zajištěno s dostatečnou
rezervou.
c) čich
Čich přináší informace o látkách rozptýlených ve vzduchu, tedy o imisích z dopravy. Ty jsou
vnímatelné především v bezprostřední blízkosti trasy a při smogových situacích. Problematika
imisí je samostatně popsána v Rozptylové studii a v kapitole D.I.2. Na rozdíl od hluku nejsou
imise při splnění hygienických limitů již smyslově postižitelné. Splnění hygienických limitů
je tedy dostatečné i z hlediska rizika narušení faktorů pohody.
Dělící efekt
Stávající silnici I/13 rozděluje obytnou zástavbu k.ú. Lvové na dvě části. Obě části spolu
špatně komunikují z důvodu vysoké intenzity dopravy. Varianty řešení přeložky silnice
odvádí dopravu ze zastavěné části Lvové a nebudou vytvářet výraznou dělící překážku v
území.
D.I.1.3. Sociálně ekonomické vlivy
Realizace silničního obchvatu Lvové neovlivní zásadním způsobem sociálně ekonomickou
situaci v zájmovém území. Během výstavby vzniknou velmi omezené pracovní příležitosti,
především dělnické profese a pomocné dělnické práce. Počet volných pracovních míst záleží
na dodavateli, který bude určen ve výběrovém řízení. Po zprovoznění obchvatu může nastat
určitý odliv v náhodném využívání místních pohostinských zařízení a obchodů projíždějícími
motoristy.
D.I.1.4. Vliv na řidiče, dopravní nehody
Navrhovaná trasa silničního obchvatu Lvové má na řidiče oproti současnému stavu na
stávající silnici tyto vlivy:
- zrychlení průjezdu mezi začátkem a koncem úseku v důsledku kratší trasy a vyrovnaných
technických parametrů bez problémových míst
- snížení hluku a imisí
- dojde ke snížení nehodovosti a počtu zraněných (stávající průtah obcí je nebezpečný jak pro
řidiče, tak i pro chodce);
- dojde ke zlepšení psychické pohody řidičů a snížení stresové zátěže (problematický průtah
obcí);
- vyhovující normové technické parametry (povrch vozovky, směrové a výškové parametry).
Z hlediska vlivu na dopravní nehody je nejméně výhodná varianta B, která vede nejvíce po
stávající silnici. Místo napojení u Rynoltic je opět protisměrnými oblouky o poloměrech 650 a
700 m, které mohou za nepříznivých povětrnostních podmínek přinášet zvýšené riziko
dopravních nehod. V km cca 1,3 prochází varianta B obytnou zástavbou a pravděpodobně
bude muset být snížena rychlost na 50 km/hod.
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Z hlediska bezpečného odbočení doporučujeme, v dalším stupni projektové dokumentace,
nahradit levé odbočení na obchvatové silnici I/13 pravým sjezdem. Toto doporučení je na
základě požadavku Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.
Dopravní nehody
Riziko dopravních nehod, včetně závažných důsledků ve formě lehkých a těžkých úrazů a
úmrtí, patří k nejzávažnějším rizikům, která člověk dnešní doby při své činnosti postupuje.
Velmi znepokojivá je především tendence posledních let, kdy počet dopravních nehod a počet
úrazů a úmrtí výrazně narůstá.
Příčiny dopravních nehod můžeme schematicky rozdělit do tří základních skupin: lidský
faktor, stav komunikace, technický stav vozidla.
a) lidský faktor
Je základní příčinou většiny dopravních nehod, což se týká jak řidičů, tak ostatních účastníků
silničního provozu, zejména cyklistů a chodců. Hlavní příčiny jsou:
- nedodržování dopravních předpisů
- únava - projevuje se na všech typech komunikací, neudržuje pozornost řidiče v optimálním
stavu
- stres - je velmi negativním faktorem v dopravě a může vést ke zvýšení agresivity řidiče,
nepředloženým reakcím a zdravotním kolapsům (např. infarkty) s tragickými důsledky.
Stres vzniká především tam, kde intenzita dopravního provozu výrazně převyšuje možnosti
komunikačního systému. Přitom dochází k dopravním zácpám, neustálému kontaktu
s chodci a cyklisty, k objížďkám při opravách komunikací apod. Z hlediska snížení stresové
zátěže řidičů, ale i chodců a cyklistů je výstavba komunikace jednoznačně pozitivním
krokem.
b) stav komunikace
Technické řešení komunikace, její směrové a výškové vedení a způsob křížení s ostatním
komunikačním systémem zásadním způsobem ovlivňují celkovou bezpečnost provozu.
Z tohoto hlediska je výstavba obchvatu Lvové jednoznačným pozitivem.
c) technický stav vozidla
Je významným faktorem bezpečnosti provozu. Vzhledem k tomu, že není ovlivněn
navrhovanou stavbou, nebude tento faktor dále rozebírán.

Dílčí závěr ke kapitole D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo
Celkový vliv na obyvatelstvo je pozitivní. Počet dotčených obyvatel se oproti stávající situaci
podstatně sníží. Provoz na silnici se v souvislosti s výstavbou obchvatu nezvýší a odvedení
dopravy dále od zástavby bude mít výrazný pozitivní vliv na obyvatelstvo. Určité negativní
vlivy lze očekávat pouze dočasné po dobu výstavby záměru. Ty budou minimalizovány
opatřeními na základě Plánu organizace výstavby.
Z hlediska obyvatelstva jsou vhodnějším řešením varianty A a C, které se více odklánějí od
obytné zástavby. Varianta A není spojena s demolicí objektů, ovšem pro obyvatele č.p. 48 a 51
znamená zhoršení stávajícího stavu, protože by znamenala vytvoření výhledu z obytných částí
domů na komunikaci. Varianta C počítá s demolicí těchto objektů. Varianta B je vedena po
stávající silnici mezi obytnou zástavbou a vyžádala by si v tomto úseku snížení rychlosti.
Rovněž realizace protihlukových stěn je u těchto objektů problematická, protože je mezi domy
a silnicí velmi úzký prostor.
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení imisní situace je provedeno v Rozptylové studii, která je uvedena v příloze.
Pro podrobné zhodnocení situace v okolí nové komunikace byly napočteny úplné výsledky
imisního zatížení v 8 referenčních bodech, uvedených v následující tabulce a
charakterizujících nejbližší obytné objekty ležící u trasy obchvatu.
Tabulka 30: Seznam referenčních bodů pro všechny varianty
Referenční bod
1
2
3
4
5
6
7
8

Popis umístění
Lvová č.p. 15
Lvová č.p.16
Lvová č.p. 18
Lvová č.p. 20
Lvová č.p. 35
Lvová č.p. 46
Lvová č.p. 48
Lvová č.p. 51

Výpočet byl proveden pro emisní faktory a předpokládané složení vozového parku v roce
2015 a 2035.
Všechny hodnoty koncentrací představují přírůstek koncentrací z automobilové dopravy po
hodnoceném úseku silnice I/13 k imisní situaci v lokalitě.
Výsledky jsou prezentovány formou izoliniových map a pro vybrané referenční body
v tabulkové formě v samostatné příloze v rozptylové studii. Všechny prezentované výsledky
představují situaci v roce 2015. Ta představuje nejméně příznivou imisní situaci. V dalších
letech i přes rostoucí intenzitu dopravy povedou změny ve složení vozového parku a zvyšující
se kvalita jednotlivých druhů vozidel ke snižování imisního příspěvku silniční dopravy.
Přírůstek emisí z dopravy k imisní situaci
Vzhledem k tomu že všechny tři varianty jsou v části trasy totožné a ve zbývajícím úseku jsou
vedeny v různých trasách v poměrně úzkém koridoru šířky maximálně 100 m, je rozložení
imisních koncentrací pro jednotlivé varianty velmi podobné. Rozdíly mezi jednotlivými
trasami jsou vidět v přiložených tabulkách pro vybrané referenční body v Rozptylové studii
(příloha dokumentace).
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého NO2 překročí v nejbližším okolí vozovky
hodnotu 0,25 - 0,30 µg/m3, obdobné koncentrace do 0,35 µg/m3 se budou vyskytovat i u
obytných domů ležících v okolí trasy plánovaného obchvatu. Krátkodobé koncentrace NO2
v desítkách µg/m3 v okolí vozovky (do 15 µg/m3) a v obdobných hodnotách v obytných
lokalitách jsou maximálně na úrovni 7,5 % hodinového limitu.
Pro benzen a benzo(a)pyren jsou stanoveny jako imisní limit průměrné roční koncentrace.
Roční koncentrace benzenu se v obytné zástavbě i v nejbližším okolí komunikace pohybují
v setinách µg/m3, hodnoty kolem 0,04 µg/m3 představují necelé 1 % ročního limitu.
Roční koncentrace benzo(a)pyrenu jsou v tabulce i v mapě Rozptylové studie uvedeny v
pg/m3, roční limit je 1 ng/m3. Ani krátkodobé koncentrace této látky se nepřiblíží ročnímu
limitu, roční průměry se pohybují maximálně kolem několika promile této limitní hodnoty.
Nejméně příznivá situace je v případě tuhých znečišťujících látek. Denní koncentrace částic
PM10 jsou v nejbližším okolí komunikace na úrovni 20 % denního limitu, vyskytují se zde
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koncentrace do 10 µg/m3. V nejbližší obytné zástavbě jsou očekávané koncentrace nižší,
maximální hodnota 8,5 µg/m3 představuje asi 20 % denního limitu.
Roční průměrné koncentrace v okolí trasy obchvatu se ve svých maximech budou pohybovat
kolem 0,25 µg/m3, v nejbližších obytných místech nepřekročí 0,3 µg/m3. Tato koncentrace
představuje 1 % roční limitní hodnoty.
Porovnání variant
Vzhledem k tomu, že ve velké části trasy jsou všechny varianty shodné (v začátku a v konci
úseku) a ve střední části jsou vedeny v nevelké vzdálenosti od sebe, jsou všechny 3 varianty
z imisního hlediska velmi podobné.
V následující tabulce je provedeno porovnání imisní situace ve vybraných referenčních
bodech pro PM10, protože tuhé znečišťující látky se ve svých koncentracích nejvíce blíží
hodnotám imisních limitů.
Tabulka 31: Rozložení počtu domů podle hodnoty denních a ročních koncentrací PM10
Denní
koncentrace
[µg/m3]
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9
průměr

varianta
B

A
2
4
1
1

3
1
2
1

4,67

1
4,97

C
1
2
3
1
1
5,39

roční
koncentrace
[µg/m3]
0,16-0,18
0,18-0,20
0,20-0,22
0,22-0,24
0,24-0,26
0,26-0,28
průměr

A

varianta
B

2
4
2

1
2
5

2
2
2
1
1

0,19

0,20

0,20

C

Ve variantě A jsou všechny koncentrace látky PM10 pod hodnotou 7 µg/m3, roční koncentrace
leží pod hodnotou 0,20 µg/m3. Z pohledu krátkodobých i ročních koncentrací vychází tato
varianta nejlépe, rozdíly mezi variantami jsou však minimální.
Srovnání situace v roce 2010 a 2030
Porovnání situace v obou letech bylo provedeno srovnáním imisních koncentrací v jednom
bodě. Výpočet byl proveden pro referenční bod č. 6, pro variantu B, ve které je komunikace
vedena ve stávající trase v bezprostřední blízkosti tohoto objektu. Výsledky jsou uvedeny
v následující tabulce.
Tabulka 32: Imisní koncentrace z dopravy při intenzitách dopravy v roce 2010 a 2030
Znečišťující látka
NO2
PM10
benzen
benzo(a)pyren

jednotka
hodinové maximum
roční průměr
denní maximum
roční průměr
roční průměr
roční průměr

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
pg/m3

rok
2015
13,32
0,298
9,24
0,210
0,033
1,527

2035
10,48
0,235
8,45
0,192
0,033
1,817

Situace v roce 2015 představuje z imisního pohledu nejméně příznivou situaci. V dalších
letech se bude se změnou složení vozového parku a zvyšujícím se podílem vozů s motory
splňujícími přísnější normy s rostoucí kvalitou nových vozů situace i přes předpokládaný růst
dopravní intenzity zlepšovat, jak ukazuje i porovnání uvedené v tabulce. Pravděpodobně
nedojde ani ke zhoršení imisní úrovně benzo(a)pyrenu, protože emisní faktory vozidel se
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budou i v dalších letech zlepšovat a budou nižší než jsou faktory stanovené pro rok 2010,
které byly použity i pro výpočet pro rok 2035.
Celková imisní situace
Realizace obchvatu silnice I/13 v podstatě nezmění imisní situaci v lokalitě. Tato doprava zde
již je a přispívá k místní imisní situaci, dojde však k úpravě vedení komunikace a ke zrychlení
dopravy bez průjezdu obytnou zástavbou obce a tím i k větší plynulosti dopravy a snížení
emisí projíždějících vozidel.
Výsledky imisního monitoringu v nejbližších stanicích nepopisují situaci přímo v posuzované
lokalitě, z imisních map ČHMÚ je zřejmé, že se jedná o relativně čistou oblast. S výjimkou
tuhých znečišťujících látek, kde se roční koncentrace 75 % limitní hodnoty, nehrozí v lokalitě
u posuzovaných znečišťujících látek překračování imisních limitů a ani přesun dopravy ze
stávající trasy do nové trasy k tomu nepovede.
Imisní limity
Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity a meze tolerance nařízením
vlády č. 597/2006 Sb.
Tabulka 33: Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky
limit/přípustná četnost
překročení
NO2
1 hodina
200 µg/m3 / 18
1 kalendářní rok
40 µg/m3
PM10
24 hodin
50 µg/m3 / 35
1 kalendářní rok
40 µg/m3
benzen
1 kalendářní rok
5 µg/m3
4)
benzo(a)pyren
1 kalendářní rok
1 ng/m3
1)
3
bude se snižovat o 10 µg/m každý rok od roku 2008 do roku 2010
2)
bude se snižovat o 2 µg/m3 každý rok od roku 2008 do roku 2010
3)
bude se snižovat o 0,625 µg/m3 každý rok od roku 2008 do roku 2010
4)
cílový imisní limit
Znečišťující látka

doba průměrování

mez tolerance
20 µg/m3 1)
4 µg/m3 2)

2 µg/m3 3)

datum splnění
limitu
31. 12. 2009
31. 12. 2009

31. 12. 2009
31. 12. 2012

Dílčí závěr ke kapitole D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Z provedeného hodnocení vyplývá, že výstavba obchvatu rychlostní silnice nebude mít
významný vliv na klima v jejím okolí. Realizace obchvatu silnice I/13 v podstatě nezmění
imisní situaci v lokalitě. Tato doprava zde již je a přispívá k místní imisní situaci, dojde však
k úpravě vedení komunikace a ke zrychlení dopravy bez průjezdu obytnou zástavbou obce a
tím i k větší plynulosti dopravy a snížení emisí projíždějících vozidel. Vzhledem k tomu, že ve
velké části trasy jsou všechny varianty shodné, jsou všechny 3 varianty z imisního hlediska
velmi podobné. Nepatrně lepší se jeví z hlediska imisního zatížení varianta A. S ohledem na
současnou imisní situaci nezpůsobí doprava u žádné z variant obchvatu v trase ani v
nejbližším okolí komunikace překročení imisních limitů pro posuzované škodliviny.

D.I.3 Vlivy na hlukové poměry
Hodnocení hlukové situace v lokalitě je provedeno v Hlukové studii, která je přílohou
dokumentace.
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Hodnocení bylo provedeno pro výhledový rok 2035 na základě intenzity dopravy. Ty byly
převzaty ze studie Prognóza intenzit dopravy I/13 Rynoltice - Lvová (vypracoval CityPlan
spol. s r.o., Praha, 04/2009). Pro všechny tři varianty obchvatu jsou navrženy protihlukové
stěny pro ochranu venkovních prostorů dotčeným obytných budov. Navržená protihluková
opatření jsou stanovena tak, aby ochrana vyhověla stanoveným hygienickým limitům v roce
2035, kdy bude očekávaná intenzita dopravy cca o 50 % vyšší než v současné době,
Varianta A
Výsledky výpočtu v referenčních bodech po realizaci navržených protihlukových stěn jsou
v následující tabulce. Akustická situace je prezentována na mapách izofon v hlukové studii.
Jako referenční body byly vybrány všechny obytné objekty v katastrálním území, které budou
ovlivněné hlukem z provozu na přeložce silnice I/13. Jedná se celkem o 12 obytných domů,
body byly zvoleny 2 m před fasádou orientovanou ke komunikaci.
Tabulka 34: Seznam referenčních bodů pro všechny varianty
Referenční bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Popis umístění
Lvová č.p. 15
Lvová č.p.16
Lvová č.p. 18
Lvová č.p. 22
Lvová č.p. 23
Lvová č.p. 29
Lvová č.p. 34
Lvová č.p. 35
Lvová č.p. 46
Lvová č.p. 48
Lvová č.p. 48 na straně od silnice
Lvová č.p. 51
Lvová č.p. 51 na straně od silnice
Lvová č.p. 20
Lvová č.p. 20

není pro var. C
není pro var. C
není pro var. C
není pro var. C

Hodnocení
Při předpokládané intenzitě dopravy leží vypočítané ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v několika místech chráněného venkovního prostoru obytné budovy nad hodnotou
hygienického limitu nebo v pásmu nejistoty použité výpočetní metody.
Pro průkazné zajištění dodržení hygienického limitu v noční době jsou navrženy u trasy
obchvatu protihlukové stěny. Pokud tyto PHS zajistí dodržení hygienického limitu v noční
době, bude zajištěno i dodržení limitní hodnoty v denní době.
Navržená PHS 1 leží v poměrně úzkém prostoru mezi komunikací ve stávající trase a domy u
této komunikace. Pokud by nebylo z technických či prostorových důvodů možno PHS
realizovat, lze ochranu vnitřních chráněných prostorů těchto domů chránit protihlukovými
okny.
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Tabulka 35: Specifikace protihlukových stěn, varianta A
PHS
PHS 1

od km
do km
0,280
0,330
0,330
0,465
0,465
0,505
0,505
0,545
0,545
0,600
PHS 2
0,440
0,470
0,470
0,495
0,495
0,520
0,520
0,545
0,545
0,570
0,570
0,605
PHS 3
0,825
0,990
PHS 4
1,115
1,155
PHS 5
1,110
1,160
1,160
1,450
1,450
1,505
Celková plocha PHS [m2]

délka [m]
výška [m]
50
3
135
4
40
3
40
4
55
3
30
3
25
4
25
5
25
4,5
25
4
35
3
165
2
40
3
50
2
290
3
55
2
3 297,5

umístění
vlevo

pozn.
Protihluková stěna o celkové
délce 320 m.

vpravo

Protihluková stěna o celkové
délce 165 m.

vpravo
vpravo
vlevo

Protihluková stěna o celkové
délce 395 m.
Celk. délka PHS je 1 085 m.

Tabulka 36: Ekvivalentní hladiny hluku ve vybraných referenčních bodech, bez PHO a s PHO
Ref.
bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
limit

den
65,5
65,3
59,9
53,8
47,3
45,8
47,9
53,3
54,8
47,5
61,2
49,1
60,1
63,2
62,6
60

LAeq,T [dB] - bez PHO
2015
2035
noc
den
60,5
66,6
60,3
66,4
54,9
61,0
48,8
55,0
42,2
48,3
40,8
46,9
42,9
49,0
48,3
54,4
49,8
55,9
42,5
48,6
56,2
62,3
44,1
50,2
55,1
61,2
58,2
64,3
57,6
63,7
50
60

LAeq,T [dB] - s PHO
2015
noc
61,8
61,5
56,2
50,1
43,5
42,1
44,1
49,6
51,1
43,8
57,4
45,4
56,4
59,4
58,9
50

den
51,6
50,7
51,5
49,9
43,3
44,2
43,4
50,4
48,2
45,4
51,1
48,8
50,9
51,8
50,2
60

2035
noc
46,6
45,7
46,5
44,8
38,3
39,2
38,4
45,3
43,2
40,4
46,1
43,8
45,9
46,8
45,2
50

den
52,7
51,8
52,7
51,0
44,4
45,3
44,5
51,5
49,3
46,5
52,2
49,9
52,0
53,0
51,3
60

noc
47,9
47,0
47,8
46,1
39,6
40,4
39,7
46,6
44,4
41,7
47,3
45,0
47,2
48,0
46,4
50

Varianta B
Výsledky výpočtu v referenčních bodech po realizaci navržených protihlukových stěn jsou
v následující tabulce. Akustická situace je prezentována na mapách izofon v hlukové studii.
Hodnocení
Při předpokládané intenzitě dopravy leží vypočítané ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru některých obytných budov nad hodnotou hygienického
limitu nebo v pásmu nejistoty použité výpočetní metody.
Pro průkazné zajištění dodržení hygienického limitu v noční době jsou navrženy u trasy
obchvatu protihlukové stěny. Pokud tyto PHS zajistí dodržení hygienického limitu v noční
době, bude zajištěno i dodržení limitní hodnoty v denní době.
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Navržené PHS 1, 5 a 6 leží v poměrně úzkém prostoru mezi komunikací ve stávající trase a
domy u této komunikace. Pokud by nebylo z technických či prostorových důvodů možno tyto
PHS realizovat, lze ochranu vnitřních chráněných prostorů těchto domů chránit
protihlukovými okny. Jejich počet a třídu zvukové izolace by měl být stanoven v rámci
zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení.
Tabulka 37: Specifikace protihlukových stěn, varianta B
PHS
PHS 1

od km
do km
0,280
0,330
0,330
0,465
0,465
0,505
0,505
0,545
0,545
0,600
PHS 2
0,440
0,470
0,470
0,495
0,495
0,520
0,520
0,545
0,545
0,570
0,570
0,605
PHS 3
0,830
1,000
PHS 4
1,115
1,165
PHS 5
1,200
1,245
1,245
1,285
1,285
1,310
PHS 6
1,290
1,350
1,350
1,395
1,395
1,455
Celková plocha PHS [m2]

délka [m]
výška [m]
50
3
135
4
40
3
40
4
55
3
30
3
25
4
25
5
25
4,5
25
4
35
3
170
2
50
3
45
4
40
5
25
4
60
5
45
4
60
5
3 517,5

umístění
vlevo

pozn.
Protihluková stěna o celkové
délce 320 m. Návrh je shodný
s variantou A.

vpravo

Protihluková stěna o celkové
délce 165 m. Návrh je shodný
s variantou A i C.

vpravo
vpravo
vlevo

vpravo

Protihluková stěna o délce 110
m z pohltivého materiálu.
Protihluková stěna o délce 165
m z pohltivého materiálu.
Celk. délka PHS je 980 m.

Tabulka 38: Ekvivalentní hladiny hluku ve vybraných referenčních bodech, bez PHO a s PHO
Ref.
bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
limit

den
65,5
65,1
59,7
53,9
47,3
45,8
49,3
52,8
66,2
69,9
52,1
68,3
53,5
63,2
62,6
60

LAeq,T [dB] - bez PHO
2015
2035
noc
den
60,5
66,6
60,1
66,2
54,7
60,8
48,9
55,0
42,3
48,4
40,8
46,9
44,3
50,4
47,8
53,9
61,2
67,3
64,9
71,0
47,1
53,2
63,3
69,4
48,5
54,6
58,2
64,3
57,6
63,7
50
60

LAeq,T [dB] - s PHO
2015
noc
61,7
61,3
56,0
50,2
43,5
42,1
45,5
49,1
62,5
66,1
48,3
64,6
49,7
59,4
58,9
50

den
51,6
50,6
51,4
49,9
43,3
44,3
45,3
49,8
51,6
51,7
50,5
51,3
50,3
51,6
50,2
60

2035
noc
46,5
45,6
46,3
44,8
38,4
39,2
40,3
44,8
46,6
46,7
45,5
46,3
45,3
46,7
45,1
50

den
52,7
51,6
52,5
51,0
44,3
45,3
46,4
50,9
52,7
52,8
51,6
52,4
51,3
53,0
51,3
60

noc
47,8
46,8
47,6
46,1
39,6
40,4
41,5
46,1
47,9
48,0
46,8
47,6
46,5
48,0
46,4
50

Varianta C
Výsledky výpočtu v referenčních bodech po realizaci navržených protihlukových stěn jsou
v následující tabulce. Akustická situace je prezentována na mapách izofon v hlukové studii.
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Hodnocení
Varianta C předpokládá demolici domů č.p. 48 a 51 (ref. body č. 10-13). Nejsou proto v této
variantě hodnoceny a není řešena jejich ochrana.
Při předpokládané intenzitě dopravy leží vypočítané ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru některých obytných budov nad hodnotou hygienického
limitu nebo v pásmu nejistoty použité výpočetní metody.
Pro dodržení hygienického limitu v noční době jsou navrženy u trasy obchvatu protihlukové
stěny. Pokud tyto PHS zajistí dodržení hygienického limitu v noční době, bude zajištěno i
dodržení limitní hodnoty v denní době.
Navržená PHS 1 leží v poměrně úzkém prostoru mezi komunikací ve stávající trase a domy u
této komunikace. Pokud by nebylo z technických či prostorových důvodů možno PHS
realizovat, lze ochranu vnitřních chráněných prostorů těchto domů chránit protihlukovými
okny. Jejich počet a třídu zvukové izolace by měl být stanoven v rámci zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení.
Tabulka 39: Specifikace protihlukových stěn, varianta C
PHS
PHS 1

od km
do km
0,280
0,330
0,330
0,465
0,465
0,505
0,505
0,545
0,545
0,600
PHS 2
0,440
0,470
0,470
0,495
0,495
0,520
0,520
0,545
0,545
0,570
0,570
0,605
PHS 3
0,815
1,000
PHS 4
1,120
1,155
PHS 5
1,150
1,175
1,175
1,370
Celková plocha PHS [m2]

délka [m] výška [m]
50
3
135
4
40
3
40
4
55
3
30
3
25
4
25
5
25
4,5
25
4
35
3
185
2
35
3
25
2
195
3
2 877,5

umístění
vlevo

pozn.
Protihluková stěna o celkové
délce 320 m. Návrh je shodný s
variantou A i B.

vpravo

Protihluková stěna o celkové
délce 165 m. Návrh je shodný s
variantou A i B.

vpravo
vpravo
vlevo

Protihluková stěna o celkové
délce 220 m.
Celk. délka PHS je 925 m.

Tabulka 40: Ekvivalentní hladiny hluku ve vybraných referenčních bodech, bez PHO a s PHO
Ref.
bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
limit

den
65,5
65,3
60,0
54,5
48,5
46,6
50,2
54,0
57,9
63,2
62,7
60

EVERNIA s.r.o.

LAeq,T [dB] - bez PHO
2015
2035
noc
den
60,5
66,6
60,3
66,4
55,0
61,1
49,5
55,6
43,5
49,6
41,6
47,7
45,2
51,3
49,0
55,1
52,9
59,0
58,2
64,3
57,7
63,8
50
60

LAeq,T [dB] - s PHO
2015
noc
61,8
61,5
56,3
50,7
44,7
42,9
46,5
50,3
54,2
59,4
58,9
50

den
51,6
50,7
51,6
50,4
44,2
44,8
45,7
51,7
51,4
51,8
50,2
60

2035
noc
46,6
45,8
46,5
45,4
39,4
39,7
40,7
46,7
46,3
46,8
45,2
50

den
52,7
51,8
52,7
51,5
45,3
45,9
46,8
52,8
52,5
52,9
51,3
60

noc
47,9
47,0
47,8
46,6
40,6
41,0
42,0
48,0
47,6
48,0
46,4
50
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Porovnání variant z hlediska protihlukové ochrany
Všechny tři navržené varianty obchvatu k.ú. Lvová jsou v úvodní části vedeny ve stejné trase,
shodné se stávající silnicí I/13. Zde navržené protihlukové stěny jsou pro všechny varianty
totožné. V další části trasa obchvatu narovnává a zkracuje zatáčku silnice I/13. Trasy všech
variant jsou podobné, liší se mírně poloměrem oblouku, kterým silnice překonává na násypu
úzké údolí před tím, než se napojí na stávající trasu silnice ve východní části obce nebo ji
překříží. Navržené protihlukové stěny na náspu přes údolíčko jsou téměř shodné.
Ve variantách A a C je ochrana zástavby východní části obce řešena protihlukovou stěnou na
levé straně komunikace. Ve variantě C jsou však navržená opatření v menším rozsahu,
vzhledem k tomu, že v této variantě není potřeba chránit 2 domy s č.p. 48 a 51, které by měly
být kvůli vedení trasy obchvatu zdemolovány.
Ve variantě B oboustrannou protihlukovou stěnou v úseku silnice vedeném touto zástavbou.
Vzhledem k prostorovým poměrům a řešení napojení dotčených domů na komunikační síť
však tyto protihlukové stěny nebude možno realizovat a ochranu vnitřních prostorů bude
nutno zajistit instalací protihlukových oken příslušné třídy zvukové izolace.
Z důvodů ochrany obyvatel Lvové a z rozsahu navržených protihlukových stěn (viz tabulky),
pokud by mohly být v tomto rozsahu realizovány, vychází jako nejpříznivější varianta C,
nejméně příznivá varianta B.
Varianta C vychází nejlepší z důvodu menšího počtu chráněných objektů a tím menšího
rozsahu protihlukových opatření.
Legislativa
Hygienické limity hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Legislativa je uvedena v kapitole C.II.3.1 Hluková
situace.

Dílčí závěr ke kapitole D.1.3 Vliv na hlukovou situaci:
Na základě screeningového hodnocení je celkový vliv na hluk na přijatelné úrovni. Výstavba
obchvatu katastrálního území Lvové nebude představovat riziko zvýšené hlukové zátěže ve fázi
provozu přeložky silnice. Při realizaci navržených protihlukových opatření bude zajištěno
splnění hygienických limitů. Z důvodů ochrany obyvatel a z rozsahu navržených
protihlukových stěn, vychází jako nejpříznivější varianta C, nejméně příznivá varianta B.
Varianta C vychází nejlepší z důvodu menšího počtu chráněných objektů (demolice dvou
objektů č.p. 48 a 51) a tím menšího rozsahu protihlukových opatření. V některých místech
nebude pravděpodobně z prostorových důvodů možno navržené stěny realizovat. Jedná se o
úseky, kde je obchvat veden v těsné blízkosti stávající silnice nebo obytné zástavby. Zde je
nutné zajistit ochranu vnitřních chráněných prostorů instalací protihlukových oken příslušné
třídy zvukové izolace.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vzhledem k umístění zájmové lokality v CHOPAV Severočeská křída je třeba věnovat
zvýšenou pozornost ochraně vod, zejména při výstavbě a následujícím provozu komunikace.
Jako největší rizikový faktor připadají v úvahu havárie a následný únik znečišťujících látek do
povrchové nebo podzemní vody. Samotná výstavba obchvatu a vyrovnání směrových poměrů
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proti stávajícímu vedení komunikace bude působit příznivě na snížení dopravních rizik a
snížení podílů potenciálních havárií. Množství odváděných dešťových vod z vozovek nebude
představovat rizikový faktor.
Přehled předpokládaných vlivů stavby na povrchové a podzemní vody je uveden v následující
tabulce.
Tabulka 41: Přehled nejdůležitějších vlivů stavby na vody
voda
povrchová

vliv na
množství
kvalitu

podzemní

množství
kvalitu

fáze výstavby
Žádný
Při běžném režimu nevýznamný vliv,
riziko pouze při havarijních únicích,
především ropných látek, omezený vliv při
intenzivních srážkách (půdní eroze).
Omezený (lokální)
Při běžném režimu nevýznamný vliv,
riziko pouze při havarijních únicích,
především ropných látek.

fáze provozu
Žádný
Při běžném provozu nevýznamný, zůstává na
stávajícím stavu. Riziko pouze při haváriích,
které se oproti nulové variantě snižuje.
Nevýznamný
Při běžném provozu nevýznamný, zůstává na
stávajícím stavu. Riziko pouze při haváriích,
které se oproti nulové variantě snižuje.

D.I.4.1 Období výstavby
V období výstavby bude věnována zvýšená pozornost nakládání se znečišťujícími látkami
v prostoru zařízení staveniště a přímo v prostoru výstavby. Z tohoto důvodu bude zpracován
Provozní a Havarijní řád a stavební firma bude mít k dispozici preventivní a havarijní
prostředky pro nakládání s ropnými látkami. Odstavné plochy pro stavební stroje budou
zabezpečeny zpevněnou plochou nebo záchytnými nádobami s vhodným sorbentem.
V zařízení staveniště bude k dispozici mobilní olejová havarijní souprava, která obsahuje
sorpční rohože, polštáře, sorbent apod. Veškerá údržba bude prováděna mimo plochu zařízení
staveniště. Nebudou zde skladovány pohonné hmoty. Pro zaměstnance bude k dispozici
chemické WC.
Vlivy na povrchovou vodu
V rámci úprav před zprovozněním komunikace nedojde k významnému zásahu do současného
stavu terénu a tím ani k významnému zvýšení odtoku povrchových vod. Není nutno uvažovat
se zásadními dopady na odtokové poměry a jejich změny.
Nejbližší vodotečí je Panenský potok, který však trasa v žádné z navrhovaných variant
nekříží. Nejvíce se mu přibližuje varianta A, a to v km 1,30 - 1,35, nejdále je od Panenského
potoka vzdálena varianta B. Varianta A i C v tomto úseku zasahují do nivy Panenského
potoka. Varianta A, která je nejblíže Panenskému potoku, má v tomto úseku navrženou
opěrnou zeď délky 250 m pro minimalizaci tělesa silnice směrem k Panenskému potoku.
Při stavbě dojde k odkrytí půdního a horninového profilu, což může být doprovázeno
odnosem jemnozemě srážkovými vodami do přilehlé vodoteče. Při dodržování provozního
řádu a technologické kázně a při normálních srážkových poměrech nebude tento
vliv významný pro kvalitu povrchových vod. Nebezpečí erozního odnosu velkého množství
půdních částic a významné zakalení vodotečí hrozí v případě přívalových srážek.
Ohrožení povrchových vod by mohlo nastat také v případě úniku většího množství ropných
látek na staveništi nebo za provozu na silnici (havárie).
Vliv na záplavová území
Trasa obchvatu se nachází v případě variant A a C v blízkosti Panenského potoka a jeho nivy.
Na celé jeho délce je od roku 2004 Krajským úřadem stanoveno záplavové území včetně
vymezení aktivní zóny. Varianta A v místě s opěrnou zdí se dotýká aktivní zóny záplavového
území. Aktivní zóna má zde shodnou hranici s hranicí záplavového území pro 100-letou vodu.
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Varianta C zasahuje na hranici aktivní zóny a 100-leté vody hranou násypového tělesa.
Provozem na variantě A ani C by nedošlo k ovlivnění záplavového území ani povodňových
průtoků. (Dle ustanovení § 67 vodního zákona je v aktivní zóně možné pouze umístění staveb
souvisejících s vodním zákonem a nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury za
podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na
povodňové průtoky.)
Tvorba podmáčených míst
K tvorbě podmáčených míst může docházet v těch místech, kde těleso komunikace přehradí
přirozený odtok povrchových nebo podzemních vod, aniž by tato skutečnost byla
kompenzována technickými opatřeními (odvodňovací příkopy, propustky apod.). Tato ryze
technická opatření musí být specifikována v dalším stupni projektové dokumentace. Stejně
tak lze předpokládat vývěry připovrchových vod v zářezech. Tyto vody bude nutné ze zářezů
odvádět pomocí příkopů či potrubí do recipientů.
Vlivy na podzemní vodu
Poněvadž není projektováno speciální hloubkové zakládání uvažovaného záměru není
předpoklad ovlivnění hydrogeologických poměrů v území. Jediný negativní vliv může hrozit
při havárii vozidel na komunikaci (únik pohonných hmot apod.).
Vliv na proudění a hladinu podzemní vody. Proudění připovrchových vod může být lokálně
ovlivněno existencí zemního tělesa. Mělká hladina podzemní vody se nachází v holocenních
náplavech v nivě Panenského potoka. Dokladuje to pomístní výskyt střídavě zamokřených,
popř. i trvale podmáčených poloh. Ve svahu nad násypem lze očekávat určité vzdutí hladiny
podzemní vody, zářezy budou naopak hladinu vody snižovat. Lokálně by mohlo dojít v
místech zářezů ke snížení přirozené vlhkosti půdy. Naopak u násypů je potřeba upozornit na
možnost zvýšeného průsaku či vzlínání vody do tělesa násypu. Tyto skutečnosti bude třeba
zohlednit v technickém řešení v další fázi projektové dokumentace. Podzemní vody vázané na
svrchně křídové zvodně nebudou silničním obchvatem zasaženy.
Tabulka 42: Délka průchodu jednotlivých variant profilem terénu (m)
Niveleta
rovina
násyp

zářez

výška nivelety nad
terénem (m)
od -2 do +2 m
od +2 do +5 m
od +5 do +10 m
více jak +10 m
od -2 do -5 m
od -5 do -10 m
více jak -10 m

varianta
A
886
240
495
0
325
215
0

varianta
B
1416
235
90
0
405
35
0

varianta
C
898
515
210
0
360
180
0

Z tabulky je patrné, že výškové vedení nivelety variant je u varianty A a C skoro shodné.
Varianta B je z tohoto hlediska vedena nejvíce v rovině, tj. nejvíce kopíruje stávající silnici
I/13. Bude mít na podzemní vody v nivě Panenského potoka nejmenší vliv.
Kvalita mělkých podzemních vod může být ohrožena v případě úniku nebezpečných látek jak
při výstavbě, tak i při provozu (havárie).
Z uvedeného přehledu vyplývá, že riziko kontaminace vod je významné pouze při havarijních
stavech. K tomu je třeba následující opatření:
•

v dalších stupních projektové dokumentace vypracovat posouzení vlivu na podzemní vodu
při realizaci zářezů a rozpracovat havarijní plány pro případ úniku látek škodlivých
vodám,
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ve fázi výstavby důsledně dodržovat vodohospodářské předpisy a normy k ochraně
povrchových i podzemních vod.

D.I.4.3. Období provozu
Vlivy na povrchovou vodu
V období provozu se projeví nárůst zpevněných ploch a zvýšené množství odváděných
dešťových vod, které bude mít spíše ředící účinek pro případné splachy a dojde ke zrychlení
odtoku povrchových vod. Dešťové vody budou ze silnice odváděny do odvodňovacích
příkopů. Způsob odvodnění dešťových vod z komunikace bude shodný jako u stávající
komunikace, tzn. silničními příkopy a dále do vodotečí.
Dešťové vody z komunikace mohou být znečištěny různými látkami, které se do odtékajících
vod dostávají přímo z projíždějících automobilů (úkapy, otěr) nebo z použitých posypových
materiálů. Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách odtékajících z povrchu
komunikací je v zimním období chlorid sodný (hlavní součást posypových materiálů). Oproti
stávajícímu stavu dojde ke zvýšení množství použitého posypového materiálu na tomto úseku.
V zimním období se bude chemicky udržovat silnice obchvatu i stávající komunikace, která
bude jako místní přístupová do Lvové. Výpočet zvýšení koncentrace chloridů v Panenském
potoce bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace, až bude upřesněno
odvodnění. Výpočet musí být porovnán s limitní hodnotou dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, přílohy č. 3, kdy je
přípustné znečištění povrchových vod chloridy 250 mg/l.
Panenský potok protéká zájmovým územím ve svém 19. až 21 km. V místě přiblížení silnice
k povrchovému toku Panenského potoka je nutné dbát na funkčnost všech technických bariér
(např. svodidla, zábradlí, betonové ochranné zídky, odvodňovací příkopy), které by mohly
zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém toku, který má vůči
vstupu případného kontaminatu nulový stupeň přírodní ochrany. Lze doporučit pravidelné
kontroly a údržbu těchto technických zařízení.
Způsob odvodu dešťových vod z komunikace bude upřesněn v dalším stupni přípravy
projektové dokumentace, kterou bude dokumentace pro územní rozhodnutí pro vybranou
variantu obchvatu.
Vlivy na vodní zdroje
Nová komunikace nebude mít v případě bezhavarijního provozu významný negativní vliv na
stávající zdroje vody na lokalitě ani v jejím širším okolí. Žádná z navržených variant
nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů. Monitorovací systém není nutno realizovat.
V zájmovém území se nevyskytují zdroje přírodních léčivých minerálních vod a tudíž
nebudou žádnou z variant dotčeny ani ovlivněny.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.4 Vliv na vodu:
Na základě screeningového hodnocení je celkový vliv na povrchové a podzemní vody
přijatelný. Žádná z variant není v kontaktu s ochranným pásmem vodních zdrojů ani vlastním
tokem Panenského potoka. Nejblíže se přibližuje k Panenskému potoku varianta A a to do
vzdálenosti cca 18 - 20 m od potoka na délce 50 m. Skoro do stejné vzdálenosti se přibližuje
násypové těleso varianty B. V rámci výstavby obchvatu budou realizována vodohospodářská
ochranná opatření, která minimalizují riziko kontaminace vod. V dalším stupni projektové
dokumentace je třeba navrhnout takový systém odvodnění komunikace a čištění před vtokem
do vodoteče, který bude minimalizovat riziko havarijní kontaminace.

EVERNIA s.r.o.

strana 108

Dokumentace dle př. č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/13 Rynoltice - Lvová

D.I.5 Vlivy na půdu
V souvislosti s realizací přeložky silnice I/13 dojde k záboru zemědělské i lesní půdy.
Navržené varianty nejsou z hlediska záboru půdy zásadně rozdílné. Od km cca 0,420 se
všechny tři varianty odklánění od stávající trasy silnice (narovnávají směrovou zatáčku
procházející zastavěným územím Lvové) a procházejí na délce 470 m (do km 0,930)
zemědělskou půdou, která je zařazena do 2. třídy ochrany dle BPEJ - 7.44.10 a 7.43.00. Dále
procházejí lesní půdou a to v km cca 0,930 až do 1,020, tj. na délce cca 90 m. Přibližně od km
1,050 se varianty ve směrovém vedení rozcházejí a tudíž i různě zasahují do zemědělské a
lesní půdy. Zemědělská půda v tomto místě náleží do prostřední, 3. třídy ochrany (BPEJ
7.14.40) a nejnižší třídy ochrany podél stávající silnice I/13.
Na základě současných podkladových materiálů, které jsou po technické stránce ve fázi
studie, byl proveden odhad záborů půd pro jednotlivé varianty. Je vyčíslen zaokrouhleně v
následující tabulce.
Tabulka 43: Odhad záboru půdy pro jednotlivé varianty
Zábor (ha)
ZPF
PUPFL
Ostatní
ZPF + PUPFL
Zábor celkem

Varianta A
2,4
0,7
1,3
3,1
4,4

Varianta B
2,5
0,2
1,5
2,7
4,2

Varianta C
2,4
0,6
1,4
3,0
4,4

Z tabulky je patrné, že varianty se z hlediska záborů výrazně neliší. Proto zábory nebudou
zřejmě jedním z hlavních kritérií pro výběr varianty. Porovnání variant z hlediska půdního
fondu podle tříd ochrany, které jsou vztaženy k jednotlivým BPEJ, je pro všechny varianty
přibližně shodné. Nebude rozhodujícím kritériem pro výběr varianty z hlediska vlivu na
zemědělskou půdu.
Dokončené upřesnění záboru a specifikace trvalého odnětí a dočasného záboru půdy bude
zpracováno v rámci Záborového elaborátu pro vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a
v rámci Záborového elaborátu pro vynětí z lesního půdního fondu (LPF). To bude zpracováno
v dalším stupni projektové dokumentace po upřesnění vedení výsledné varianty obchvatu.
Rozsah trvalého a dočasného záboru půdy v rámci řešení zařízení staveniště a ploch
souvisejících s realizací vlastní přeložky nebyly dosud přesně vyčísleny. Budou vyčísleny v
dalším stupni projektové dokumentace (tj. v dokumentaci pro územní rozhodnutí) pro
vybranou variantu. Také bude upřesněn trvalý a dočasný zábor pro vybranou variantu po
přesném zaměření terénu.
Negativní vlivy působící na půdu mohou být kvantitativního nebo kvalitativního charakteru.
Liniové stavby působí zásadní kvantitativní negativní vliv – zábor půdy. S tím také souvisí
řešení pozemkových úprav. Všechny tři řešené varianty jsou z tohoto hlediska přibližně
shodné, žádnou nelze jednoznačně preferovat.
Z negativních faktorů kvalitativního charakteru se v bezprostřední blízkosti komunikace
uplatňuje především kontaminace půdy. V menší míře a zejména při nevhodném technickém
řešení se může uplatnit lokální eroze nebo sesuvy na svazích kolem komunikace, zasolení
v důsledku zimní chemické údržby. Nepřímým vlivem chemické údržby komunikací je též
snížení biodiverzity.
V této kapitole je uvedeno celkové zhodnocení vlivu přeložky silnice I/13 Rynoltice - Lvová
na zemědělskou a lesní půdu.
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D.1.5.1 Vliv na zemědělskou půdu
Z hlediska kvality a ochrany zemědělského půdního fondu plošně převažují v hodnoceném
území půdy vysoké kvality, resp. nadprůměrné produkční schopnosti klasifikované kódy
BPEJ 7.44.10 a 7.43.10. Významněji zastoupené jsou i půdy střední kvality s průměrnou
produkční schopností – kód BPEJ 7.14.40. Ostatní mapované půdní typy patří k půdám nízké
bonity až k půdám nevhodným pro zemědělské využití, které mají podprůměrnou až velmi
nízkou produkční schopnost. U těchto půd je předpokládáno efektivnější nezemědělské
využití, větší význam tyto lokality však mohou mít z pohledu ochrany životního prostředí.
Z hlediska kvality půd lze konstatovat, že cca 55 % délky trasy prochází půdou s vysokým
funkčním potenciálem, průměrný funkční potenciál je zastoupen na cca 15 % trasy. Dále trasa
prochází lesními komplexy, které mají zanedbatelný funkční potenciál. Tato hodnota je
zastoupena na cca 30 % trasy obchvatu silnice I. třídy.
Ovlivnění zemědělské půdy dělicím účinkem přeložky silnice I/13 nastává pouze v části
přeložky, která narovnává stávající zatáčku procházející zastavěným územím Lvové. Je to cca
na km 0,600 - 0,930, tj. na délce cca 330 m. Výškově zde niveleta variant prochází ze zářezu
o hloubce cca 4 m do násypu o maximální výšce 9,3 m. Nebude však zamezeno možnosti
využívání pozemků zemědělské půdy na obou stranách nové silnice.
Stavba silnice může za určitých okolností vést i k narušení stability půdního pokryvu. To se
týká zejména strmějších a delších uměle vytvořených svahů zářezů či násypů. Erozní procesy,
které mohou přejít až do lokálních nátrží a sesuvů bývají iniciovány zvýšenou srážkovou
činností v době, kdy nově vytvořený reliéf ještě postrádá stabilní vegetační pokryv. Tato
rizika nelze při stavbě silnic nikdy zcela vyloučit, lze je však vhodným technickým řešením a
rychlým postupem stavby minimalizovat. Popsané jevy se dotýkají většinou vlastního
prostoru stavby a do okolí významněji nezasahují.
Doporučení z hlediska ochrany půdního fondu
V rámci technických opatření z hlediska ochrany půdního fondu je možno doporučit:
o skrývku kulturních vrstev půdy je nutné provádět a skrývané zeminy využívat ve smyslu §
10 vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb. Případné deponie zeminy musí být ošetřovány podle
požadavků uvedené vyhlášky.
o skrývanou půdní vrstvu doporučujeme využít zejména pro biologické rekultivace a
zúrodnění méně kvalitních půd v zájmovém území.
o jako součást podrobné projektové dokumentace vypracovat studii pozemkových úprav a
změn vyplývajících z umístění stavby komunikace. V rámci této studie je nutné řešit
zajištění dopravní přístupnosti pozemků dotčených výstavbou komunikace. Konkrétní
řešení doporučujeme konzultovat s majiteli dotčených pozemků.
Kontaminace půdy
Při hodnocení vlivu na půdu nelze opomenout znečištění půdy. Potencionálními zdroji
kontaminace půd v okolí silnic jsou:
o emise výfukových plynů (Pb, polyaromatické uhlovodíky),
o posypové soli při zimní údržbě (chloridy, sodík aj.),
o ropné produkty z úkapů vozidel při haváriích.
Významné koncentrace škodlivin lze ovšem zjistit pouze v bezprostřední blízkosti vozovky a
ve vzdálenosti cca 10 m se většinou již přibližují pozaďové hodnotě.
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V případě úniku ropných nebo jiných nebezpečných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. Vybraný dodavatel
stavby a následně i provozovatel silnice I/13 v úseku Rynoltice - Lvová musí disponovat
dostatkem prostředků k odstranění případných důsledků tohoto typu havárií.
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
komunikace lze předpokládat v rámci výstavby obchvatu. Toto riziko bude eliminováno
souborem preventivních opatření (havarijní vybavení staveniště, záchytné nádoby na úkapy
pro stroje apod.), které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace.
U komunikací s vysokou intenzitou dopravy se doporučuje provést tato opatření pro zamezení
bezprostředního rizika vstupu rizikových látek do potravního řetězce člověka:
o v bezprostřední blízkosti komunikace (do 10 m) vyloučit zemědělskou produkci,
o do větší vzdálenosti (min. 40–50 m) od komunikace vyloučit pěstování listové zeleniny,
o z dalších zemědělských plodin pěstovat v tomto pásu pouze rostliny, jejichž části určené
ke spotřebě nekumulují rizikové prvky a rizikové látky, nebo takové rostliny, které se
nekonzumují,
o vhodným opatřením k zamezení šíření emisí jsou ochranné vegetační pásy kolem
komunikací.
D.I.5.2 Vliv na lesní půdu
Trasa přeložky silnice se dotýká několika cípků pozemků určených k plnění funkce lesa. V ve
směrovém vedení variant se jedná o:
- zásah do okrajové části lesního komplexu, km 0,930 - 1,020, tj. na délce cca 90 m v ose
variant. Všechny 3 varianty představují přibližně stejný zásah do tohoto lesního komplexu.
Dojde k narušení okrajové části lesa, ale nepředpokládá se destabilizace celého lesního
komplexu.
- varianta B představuje ve svém vedení jednostranné okrajové vedení v lesním komplexu
severně od stávající silnice I/13 v km 1,400 - 1,570, tj. na délce cca 170 m.
- varianty A a C zasahují přibližně shodně do menších lesíků ve svahu mezi nivou
Panenského potoka a stávající silnící I/13 a to v km 1,320 - 1,410, v km 1,470 - 1,550 pro
variantu A (tj. cca 170 m), v km 1,350 - 1,440, v km 1,510 - 1,540 pro variantu B (tj. cca 120
m).
Z hlediska lesnické typologie zasahují varianty do hospodářského lesa typu smrkový bor,
kyselý (dubový - bukový) bor a svěží dubová bučina. Lesy ochranné nebo lesy zvláštního
určení nebudou stavbou dotčeny. Nejmenší zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa
z hlediska délky průchodu představuje varianta B, která nejvíce kopíruje stávající silnici a
největší zásah do lesa bude představovat varianta A. Pro variantu B by bylo vhodné
minimalizovat zásah do dvou lesíků jižně pod stávající silnicí nad nivou Panenského potoka
také opěrnou zdí. Délka opěrné zdi by vycházela cca na 200 m.
Vyhodnocení záboru lesní půdy pro jednotlivé varianty je v následující tabulce.
Tabulka 44: Odhad záboru lesní půdy pro jednotlivé varianty podle ....
Zábor PUPFL (ha)
Varianta A
Varianta B
0,7
0,2
PUPFL

Varianta C
0,6

Investor je povinen v případě zásahu do lesního komplexu žádat příslušný orgán o možnost
odnětí lesních pozemků z plnění funkcí lesa a to ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
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Produkční potenciál lesů
Hodnocení variant z hlediska produkčního potenciálu lesů pomocí kategorií, které vycházejí
z celkového průměrného přírůstu dřevin v cílové druhové skladbě. Všeobecně o produkčním
potenciálu lesa a vyhodnocení zájmového území je v kapitole C.II.5.2 Pozemky určené k
plnění funkce lesa.
Zájmové území, do něhož zasahuje několik větších lesních celků, lze z hlediska produkčního
potenciálu lesů hodnotit jako území s převážně produkčně podprůměrným potenciálem (cca
79 %). Ve zbývající části je potenciál průměrný (cca 19 %) nebo velmi nízký (cca 2 %).
Všechny varianty v km cca 0,930 - 1,020, tj. na délce 90 m, zasahují do cípu lesa, který se
nachází nad zatáčkou stávající silnice v k.ú. Lvové a jihozápadně u Živovic. Tento les má
podprůměrný produkční potenciál. Varianty A a C navíc zasahují do menších lesíků jižně od
stávající silnice I/13 u Panenského potoka. Oba tyto lesíky mají průměrný produkční
potenciál. Varianta A do nich představuje větší zásah než varianta C.
Závěrem je nutné připomenout, že hodnota lesních porostů z hlediska produkčního potenciálu
může být zcela protichůdnou k pohledu na hodnotu lesních porostů z hlediska
mimoprodukčních funkcí lesa (půdoochranná, vodoochranná, klimatická, biodiverzifikační
atd.).
Mimoprodukční potenciál lesů
Hodnocení variant z hlediska mimoprodukčního potenciálu lesů pomocí faktoru ekologické
váhy lesa (zákon 289/1995 Sb.). Všeobecně o mimoprodukčním potenciálu lesa a
vyhodnocení zájmového území je v kapitole C.II.5.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa.
Zájmové území, které je tvořeno několika většími lesními celky, lze z hlediska
mimoprodukčního potenciálu lesů hodnotit jako území s téměř vyrovnanou hodnotou faktoru
ekologické váhy lesa 4,0 (44 %) a faktoru ekologické váhy lesa 2,0 (40 %). Ve zbývající části
území pak je zastoupena slabě nadprůměrná hodnota 3,5 (16 %).
Z výše uvedených hodnot lze konstatovat, že zájmové území má vyrovnaný slabě
nadprůměrný mimoprodukční potenciál, protože mimoprodukční funkce lesa s hodnotou
faktoru ekologické váhy lesa rovné nebo vyšší než 3,5 dosahují v součtu 60 % plochy
zájmového území. Tyto plochy se vyskytují zejména ve střední části zájmového území.
Všechny varianty v km cca 0,930 - 1,020, tj. na délce 90 m, zasahují do cípu lesa, který má
mimoprodukční potenciál o váze 4,0, který lze charakterizovat jako slabě nadprůměrný.
Varianty A a C zasahují ještě do menších lesíků jižně od stávající silnice I/13 u Panenského
potoka. Oba tyto lesíky mají mimoprodukční potenciál o váze 4,0. Opět varianta A
představuje větší zásah než varianta C.
Ovlivnění jednotlivých lesních komplexů
Jednotlivé varianty se v ovlivnění lesních komplexů jako celku v zásadě neliší. Varianty
nezpůsobí zásadní problémy s výchovou a obnovou lesních porostů. V dalším stupni
projektové přípravy budou přeloženy a upraveny případně trasou dotčené lesní cesty. Nebude
narušen zavedený systém místní lesní dopravní sítě. Bude zajištěn přístup pro dopravu
těženého dřeva, ale i z důvodů požární ochrany lesa.
Eroze lesní půdy
Obecně při vodní erozi narušuje tekoucí voda povrchovou půdní strukturu a vyplavuje z ní
půdní částice a živiny. Činnost vody působí v nenarušených přírodních podmínkách zvolna a
bez škodlivých důsledků. Náchylnost půdy k erozi je dána jejím zrnitostním složením, její
propustností, strukturou a obsahem humusu v ní.
EVERNIA s.r.o.

strana 112

Dokumentace dle př. č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/13 Rynoltice - Lvová

Z pohledu lesnické typologie je nejvíce ohrožen erozí zasažený cíp lesa v km cca 0,930 1,020 na lesním typu 0N3 - smrkový bor údolní metlicový. Do tohoto cípu lesa zasahují
všechny varianty přibližně shodně.
Z pohledu lesního hospodářství (tedy hlavně při těžbě stromů v trase silnice a okolo ní) je
důležité aplikovat níže uvedené šetrné způsoby hospodaření a především nezpůsobit při
výstavbě silnice nevratné poškození lesní půdy a místních odtokových poměrů. Je také třeba
minimalizovat dočasný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Dílčí závěr kapitoly D.I.5 Vlivy na půdu
Na základě provedeného hodnocení je celkový vliv na půdy přijatelný. Hlavní vliv výstavby
obchvatu Lvové na půdy spočívá v rozsahu záboru kvalitnější zemědělské půdy a lesní půdy.
Varianty jsou z hlediska záborů v porovnání přibližně shodné. Pouze varianta B nezasahuje
do dvou menších lesíků jižně od stávající silnice I/13 nad nivou Panenského potoka. U
varianty C doporučujeme tento zábor minimalizovat opěrnou zdí. Upřesnění rozsahů záborů
ZPF a PUPFL a případná další minimalizační opatření budou specifikovány v dalším stupni
projektové dokumentace po výběru varianty a zaměření terénu.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.6.1 Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Jak již bylo uvedeno v kapitole C.II.6.2 Přírodní zdroje, tak se v zájmovém území přeložky
silnice I/13 nevyskytují chráněná ložisková území, ložiska nerostných surovin, prognózní
zdroje surovin ani další přírodní zdroje. Proto nebudou stavbou dotčeny a ovlivněny.
Jak již bylo uvedeno v kapitole C.II.6.3 Sesuvy a poddolovaná území, tak se v zájmovém
území nevyskytují žádné sesuvy a svahové deformace. Nebudou tedy přeložkou silnice I/13
Rynoltice - Lvová dotčeny.
Z hlediska poddolovaných území se v širším území nachází štola Lemberk, ta je však od
vlastní trasy záměru vzdálena cca 400 m a nebude záměrem dotčena ani ovlivněna. V prostoru
mezi štolou Lemberk a přeložkou silnice I/13 se nachází stávající silnice, železnice a rybníky.
D.I.6.2 Změny hydrogeologických charakteristik
Hladina podzemní vody je v závislosti na reliéfu značně proměnlivá, což dokladuje pomístní
výskyt střídavě zamokřených, popř. i trvale podmáčených poloh. Mělká hladina podzemní
vody je i v holocénních náplavech v nivě Panenského potoka.
Při realizaci stavby nelze vyloučit lokální zastižení mělkých podzemních vod zejména při
hloubení výkopů. Tyto vody bude nutné odvést ze staveniště. Nové zemní těleso částečně
ovlivní proudění připovrchových vod – v místech zářezů dojde k zaklesnutí jejich hladin pod
stávající úroveň, v místech násypu lze zejména ve výraznějších svazích očekávat vzdutí
hladiny nad silnicí a její pokles pod silnicí. Tyto změny se uplatní ve vzdálenosti nejvýše
několika desítek metrů od zemního tělesa a pravděpodobně nebudou mít větší praktický
význam. Tato skutečnost je zhodnocena v kapitole D.I.4.1 Vliv na proudění a hladinu
podzemních vod.
K ovlivnění vydatnosti vodních zdrojů stavbou silnice nedojde.
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Dílčí závěr ke kapitole D.I.6 Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že výstavba obchvatu Lvové
nepředstavuje z hlediska ohrožení horninového prostředí a přírodních zdrojů závažný
negativní vliv. Území je v současné době stabilní a zásah do něj lze odborně provést bez
větších nebezpečí. Trasa rychlostní silnice nezasahuje do žádného chráněného ložiskového
území.

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Možné vlivy výstavby na flóru, faunu a ekosystémy jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 45: Kategorie vlivů na flóru, faunu a ekosystémy
Kategorie
Podkategorie
Zvláště
Národní park
chráněná území Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Významné
Ze zákona
lesy
krajinné prvky (č.114/1992 Sb.)
rašeliniště
vodní toky
rybníky
jezera
údolní nivy
Registrované orgánem ochrany přírody
Územní systém Nadregionální biocentrum
ekologické
biokoridor
stability
Regionální
biocentrum
biokoridor
Lokální
Zvláště
Rostliny
chráněné druhy
Živočichové

Výskyt
+
+
+
+
+
+

biocentrum
biokoridor
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
kriticky ohrožené

+
+

silně ohrožené
ohrožené

+
+
+
+

Památné stromy
Natura
ptačí oblasti
2000
evropsky významné lokality

Poznámka
CHKO Lužické hory - severně od stávající
silnice I/13, která je hranicí

lesní komplex severně od stáv. silnice a 2
lesíky jižně od silnice nad Panenským p.
Panenský potok
Dvorní rybník a rybníček za motorestem
údolní niva Panenského potoka

NRBK 0/117 (K34B) a jeho ochranné
pásmo
RBK „Zpěvná“ mezi lokálními biocentry v
nivě Panenského potoka
LBC 408 a LBC 117

Výskyt zejména v nivě Panenského potoka
střevlík zlatý (Carabus auratus)
čolek, ještěrka, slepýš
ořešník, ropucha, svižník, ťuhýk, užovka
oboustranná lipová alej chráněná státem
Lemberk - zámecká půda

D.I.7.1 Vlivy na faunu
Výstavba silnice má za následek trvalý zánik faunistických biotopů v místě stavebního
záboru. Populace živočichů žijící přímo v trase, v průběhu stavby biotop buď opustí (většina
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obratlovců, část bezobratlých schopných letu) anebo bude postupem stavby víceméně
zničena. Na rozdíl od rostlinstva není tedy fauna výstavbou silnice likvidována „absolutně“,
neboť její významná část se může (při vhodném postupu výstavby) přemístit na náhradní
biotopy. Tyto náhradní biotopy ovšem nemají neomezenou „úživnost“ a mohou již být plně
obsazeny stávajícími živočišnými populacemi. Zvláště závažný je případ, kdy stavba likviduje
významnou část příslušného biotopu a vypuzení živočichové se tak nemají kam uchýlit. Pro
bezobratlé živočichy má stavba do značné míry likvidační účinek. Většina druhů není schopná
letu (druhy trvale bezkřídlé nebo vývojová stádia bez křídel) a proto není často schopna se
včas přemístit. Hodnocení závažnosti těchto vlivů je podobně jako u rostlin závislé na
významu dotčené fauny a plošném dopadu stavby v daném územním kontextu. Jednoduchým
měřítkem hodnocení je výskyt zvláště chráněných druhů živočichů.
V území bylo zjištěno poměrně standardní druhové spektrum živočichů, typické pro biotopy
mokřadního charakteru v návaznosti na travní porosty a okraje lesa. Jednoznačně
nejcennějším úsekem je niva Panenského potoka u Lvové, kde bylo zjištěno nejvíce druhů
čeledi Carabidae (38), pavouků (Araneida) i obratlovců.
Z 9 zvláště chráněných druhů živočichů, zjištěných v zájmovém území, bylo 8 druhů nalezeno
v této nivě. Nachází se zde rozmnožoviště a zimoviště obojživelníků a hnízdiště ptáků.
Ostatní sledované lokality a zbývající plochy v zájmovém území jsou přírodně málo
zachovalé, s nižší druhovou diverzitou. Přesto, že v drobném mokřadu u čerpací stanice u
Rynoltic, byly nalezeny dva zvláště chráněné druhy živočichů, nelze považovat tuto lokalitu
za mimořádně hodnotnou.
Z hlediska ochrany přírody je významným nálezem kriticky ohrožený druh střevlíka Carabus
auratus.
Pro určité složky bioty je obchvat silnice I. třídy a doprovodné jevy spojené s jejím provozem,
silným narušením jejich přirozených migračních tras. Toto přerušení je již nyní velmi silné
vzhledem k současné zástavbě a stávajícímu provozu na silnici I/13. Přirozeným migračním
koridorem v území je niva Panenského potoka. V průběhu stavby je třeba minimalizovat
zásah do této lokality.
Celkový vliv na faunu je přijatelný, jediným omezením vedení trasy komunikace je niva
Panenského potoka, které se všechny tři varianty vyhýbají. Nejvíce se přibližuje varianta A.
Vliv varianty B lze snížit opěrnou zdí, která zúží násypové těleso ve svahu k nivě. Varianta B
vede v tomto úseku po stávající silnicí I/13. Přibližuje se však k lokalitě bývalého rybníku u
motorestu, ale vzhledem k tomu, že jde v tomto úseku v trase stávající silnice, nepředpokládá
se přímé ovlivnění této lokality.
Z porovnání variant vyplývá, že žádná varianta přímo nezasahuje do významné zoologické
lokality. Varianta A se přibližuje k nivě Panenského potoka a je tedy z hlediska vlivu na faunu
nejméně vhodná. Na druhou stranu opěrná zeď v tomto úseku bude minimalizovat zábor
půdy, který by si jinak svah násypu vyžádal.

Dílčí závěr ke kapitole D.I.7.1 Fauna
V území bylo zjištěno poměrně standardní druhové spektrum živočichů, typické pro biotopy
mokřadního charakteru v návaznosti na travní porosty a okraje lesa. Jednoznačně
nejcennějším úsekem je niva Panenského potoka, kde také bylo nalezeno 8 zvláště chráněných
druhů živočichů. Ostatní sledované lokality a zbývající plochy v zájmovém území jsou
přírodně málo zachovalé, s nižší druhovou diverzitou.
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D.I.7.2 Rámcová migrační studie
A. Výchozí podklady
A.1 Kategorizace území
V roce 2006 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny mapu s názvem Migračně významná
území. V této mapě je vyznačeno území ČR, které je cenné z hlediska průchodnosti krajiny
pro volně žijící živočichy, především velké savce.
Obrázek 25: Migračně významná území v České Republice

Pokud budou ve vymezeném území navrhovány stavby nebo měněno využití pozemků, je
nutné k takovémuto záměru vždy vydat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, které
zhodnotí vliv záměru na volnou prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy. V případě, že
lze takový vliv předpokládat, orgán ochrany přírody stanoví podmínky vedoucí k omezení
nežádoucích účinků záměru.
Předkládaný záměr přeložky silnice I/13 je situován v migračně významném území, je proto
třeba ve všech fázích projektové přípravy zpracovat migrační studie s upřesňováním
konkrétních technických řešení objektů, které by mohly sloužit migraci živočichů.
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Obrázek 26: Migračně významná území s vyznačením zájmové oblasti v měř. 1 : 100 000

A.2 Migrační tahy zvěře
V současné době je ve fázi přípravy další podklad, který v migračně významném území
vymezuje užší koridory, které by měly zajistit prostupnost krajiny pro velké savce. Jsou to
koridory pro dálkové migrace, které budou propojeny s evropskou sítí migračních tahů zvěře.
Mapování není ještě dokončeno, ale prostor kolem navrhované stavby byl již prověřen.
Následný obrázek ukazuje nejbližší koridor pro dálkovou migraci velkých savců. Je zřejmé,
že stavba koridor nekříží, ani se k němu nepřibližuje.
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Obrázek 27: Návrh hlavních migračních koridorů v širší oblasti

A.3 ÚSES
Další prvek, který je určen k podpoře migrace zvěře, je územní systém ekologické stability.
V prostoru přeložky silnice I/13 je veden nadregionální biokoridor 0/117 (K34B) „Na
Panenském potoce“, který všechny varianty přeložky přecházejí. Schéma vedení biokoridoru
je na následujícím obrázku. V současné době je biokoridor veden přes silnici bez jakéhokoliv
technického řešení. Tuto situaci bychom chtěli během rekonstrukce silnice změnit.
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Obrázek 28: Vedení nadregionálního biokoridoru 0/117 (K34B) v zájmovém území obchvatu

A.4 Charakteristika bariéry
Každá frekventovaná silnice je určitou bariérou pro migraci savců. Ale je velký rozdíl, zda se
jedná o silnici druhé třídy bez svodidel v nočních hodinách s nízkou intenzitou dopravy, nebo
posuzujeme čtyřproudou komunikaci s protihlukovými stěnami. V následující tabulce
uvádíme třídění komunikací z hlediska průchodu velkých savců. Tabulka udává, jak velkou
bariérou přeložka komunikace pro migraci zvěře bude.
Tabulka 46: Rozdělení komunikací z hlediska možnosti migrace velkých savců
Kategorie
Neprůchodná

kategorie silnice
Dálnice a rychlostní
komunikace

Kritické místo významná bariéra

ostatní víceproudé
komunikace

Kritické místo
středního
významu
Průchodná silnice

zbývající silnice
I. třídy
komunikace
místního významu

Dálnice a silnice
technické řešení
úplné mechanické zábrany (strmé svahy a
zářezy, protihlukové stěny, opěry, kamenné
zdi atd.)
významné technické překážky, vysoké
násypy a zářezy, které ale mohou být
částečně propustné
komunikace s překonatelnými mechanickými
zábranami (středová nebo postranní svodidla)
bez technických bariér

intenzita dopravy
nad 30 tisic
vozidel/den
od 10 do 30 tisíc
vozidel/den
5-10 tisíc
vozidel/den
pod 5 tisíc
vozidel/den

V dalších fázích projektové přípravy bude třeba zhodnotit technické řešení komunikace
(svodidla, protihlukové stěny…). V každém případě je silnice kritickým místem, protože se
jedná o silnici I. třídy s předpokládanou zátěží 10120 vozidel ( v roce 2015).
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B. Řešení
B.1 Zhodnocení situace
Přeložka silnice I/13 je situována v migračně významném území, ovšem nekříží dálkové
migrační koridory pro velké savce. Opatření, která je třeba z hlediska migrace provádět,
budou uvažována pouze pro každodenní migraci drobných živočichů, případně srnčí a černé
zvěře. Trasa nerozděluje žádný velký lesní komplex, na druhou stranu je vedena krajinou
s rozptýlenou zelení, množstvím remízků a v blízkosti toku Panenského potoka. Je zde
předpoklad výskytu všech běžných drobných savců i obojživelníků. Trasa proto musí být
zabezpečena pro průchod drobné zvěře podle TP 180.
B.2 Doporučení
Daný úsek komunikace by měl být zabezpečen minimálně dvěma podchody pro drobné savce.
Převedení jakékoliv terénní deprese by mělo být využito pro zabudování propustu. Propusty je
ideální budovat s různými rozměry, to znamená střídat větší objekty (rámové o rozměru 1m)
s trubním propustem pouze 30 cm. Zvláštní pozornost je třeba věnovat převedení
nadregionálního biokoridoru 0/117 (K34B), který by měl být konstruován i pro průchod srnčí
a černé zvěře. (rámový propust alespoň 2x2 m).

Dílčí závěr ke kapitole D.I.7.2 Rámcová migrační studie
Technické řešení migračních objektů je snadnější pro varianty A a C, které jsou vedeny
v prostoru křížení s nadregionálním biokoridorem v násypu. U varianty B bude zabezpečení
průchodu problematické, protože je vedena v rovině v trase současné komunikace.
V průběhu zpracování další projektové dokumentace je nutné, aby ve všech stupních byla
zpracována migrační studie. V té musí být upřesňovány migrační objekty, jejich rozměry a
technické provedení. Vzhledem k blízkosti rybníků a potoka je třeba v rámci DÚR prověřit
migrační trasy obojživelníků a v případě potřeby navrhnout opatření k jejich bezpečnému
převedení.

D.I.7.3 Vlivy na flóru
Vlivy z výstavby
V průběhu výstavby dojde k postupné úplné likvidaci stávající vegetace v trase přeložky I/13
(v místě trvalého záboru). Bude proveden výřez dřevin, dále odstranění přízemní vegetace se
skrývkou humózních horizontů („ornice“), následně bude zformován cílový reliéf a položeny
konstrukční vrstvy silničního tělesa. Významně narušena bude také vegetace v bezprostřední
blízkosti budoucí silnice (manipulační plochy, dočasný zábor stavby). Tam, kde bude stávající
vegetace odstraněna, bude po dokončení zemních prací uměle založena vegetace náhradní:
část ploch bude ohumusována, bude proveden výsev travní směsi a výsadba dřevin. Menší
část ploch bude pravděpodobně ponechána sukcesi. Na plochách takto založené „náhradní
zeleně“ se dočasně rozšíří synantropní rostliny – zprvu převážně jedno- a dvouleté, později
převážně víceleté. Jejich zastoupení bude záviset na údržbě vegetačních ploch – častým
sečením s odklizením posečené biomasy lze jejich výskyt významně snížit. Při kvalitní údržbě
vznikne na nově vytvořených ekotopech ve střednědobém horizontu polopřirozený travní
porost s enklávami vzrostlé zeleně kulturního i spontánního původu. Obnovení původních
rostlinných společenstev je však na plochách antropogenně zcela přetvořených (zemní těleso)
i v dlouhodobém výhledu prakticky vyloučeno. V řešeném území však převažují plochy

EVERNIA s.r.o.

strana 120

Dokumentace dle př. č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/13 Rynoltice - Lvová

botanicky nevýznamné, hodnotnější plochy se nacházejí především v nivě Panenského
potoka.
Závažnost vlivů silniční stavby na rostlinný kryt území je funkcí následujících proměnných:
(a) významu dotčených rostlinných společenstev jak v měřítku „absolutním“
(nadregionálním), tak i v užším územním kontextu;
(b) kvalitě dotčené květeny, a to nejen z pohledu zvláště chráněných a ohrožených druhů;
(c) plošném dopadu stavby na rostlinstvo, zvláště pak ve vztahu k četnosti výskytu dotčených
rostlinných společenstev a floristických lokalit.
Dotčená květena
Zájmové území silniční přeložky je situováno do severovýchodní části Ralské pahorkatiny, do
fytochorionu Ploučnické Podještědí. Květena území je přirozeně značně chudá vlivem
převážně minerálně slabého, kyselého podloží a dosti chladného vlhkého klimatu. Přirozenou
vegetaci území tvoří mozaika acidofilních doubrav, jedlových doubrav a borových bučin.
V současnosti je většina okolního území bezlesá, s převažující ornou půdou, dnes často
zatravněnou anebo ležící ladem. Cennější nelesní vegetace se zachovala především ve
vlhkých a dnes většinou neobhospodařovaných nivách. Lesní porosty jsou obvykle vázány na
členitější reliéf pískovcové pahorkatiny, popř. neovulkanických elevací a na zemědělsky málo
atraktivní půdy. Jejich druhová skladba je většinou výrazně hospodářsky pozměněna ve
prospěch borovice nebo smrku.
Tomuto obecnému hodnocení odpovídá i situace v zájmovém koridoru. Převažují zde plochy
botanicky nevýznamné (intenzivně využívaná zemědělská půda či mladé polní úhory,
zastavěné plochy a přírodě vzdálené kulturní lesy). Hodnotnější plochy se nacházejí
především v nivě Panenského potoka. Jedná se o mozaiky společenstev mokřadních lad na
dávno opuštěných nivních loukách, v návaznosti na Markvartické rybníky i o pěknou ukázku
mokřadní olšiny přecházející do vrbových křovin. Za nejcennější lze označit ostřicové lado
(as. Caricetum rostratae) s bohatým výskytem ohroženého zábělníku bahenního (Comarum
palustre) při sz. okraji koridoru. Fytocenologicky významná jsou i mokřadní společenstva
v oblouku Panenského potoka při východním okraji Lvové. Zvláště chráněné druhy ve smyslu
Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. nebyly v území dosud zjištěny, na mokřadní biotopy je
však vázána celá řada rostlin dnes již ustupujících a málo běžných. Nejvýznamnější z nich je
rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) rostoucí v olšině za Pivovarským rybníkem – v červeném
seznamu ohrožené květeny ČR (PROCHÁZKA 2001) je zahrnut do kategorie silně ohrožených
taxonů (C2).
Vedení silniční přeložky dotčeným územím je z botanického hlediska akceptovatelné, trasu je
však nutné odchýlit od nejcennějších lokalit a technicky řešit tak, aby přímé i nepřímé dopady
na hodnotné přírodní biotopy byly co nejnižší. Nejméně vhodné se jeví umisťovat stavbu do
nivy a mokřadních lad na západním konci úseku, naopak za nejpříznivější lze označit vedení
trasy severně od stávající silnice, kde ovšem může být na překážku, že se již jedná o území
CHKO Lužické hory. Žádoucí je rovněž to, že žádná varianta nezasahuje do kvalitní lipové
aleje vedoucí od Lvové k hradu a zámku Lemberk.
Rozsah plošného dopadu
V řešeném území převažují plochy botanicky nevýznamné, hodnotnější plochy se nacházejí
především v nivě Panenského potoka. Vedení silniční přeložky dotčeným územím je
z botanického hlediska akceptovatelné, trasu je však nutné odchýlit od nejcennějších lokalit.
Z hlediska vlivů na vzrostlé dřeviny bude v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí
zpracován dendrologický průzkum, který tento vliv upřesní. Na začátku a konci navrhované
trasy mohou být dotčeny dřeviny podél stávající silnice I/13, dále budou dotčeny doprovodné
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dřeviny podél cest, remízky na zemědělské půdě a dřeviny v blízkosti zahrad a okrajů lesních
porostů.
Vegetace území nebude dotčena pouze přímou likvidací v průběhu výstavby, ale i méně
zásadním ovlivněním v důsledku změněných stanovištních podmínek. Nové zemní těleso
vyvolá lokální změnu ekologických charakteristik (změny světelného, vláhové, popř.
živinového režimu), což se různou měrou projeví i ve složení rostlinných společenstev.
Vzhledem k charakteru vegetace v okolí trasy ovšem nepůjde o dopady příliš závažné.
K nepřímým vlivům lze počítat též riziko ruderalizace. Velký objem zemních prací vytvoří
jednak plochy vhodné pro ecesi (uchycení) nejrůznějších rostlin, jednak značné přesuny
různých hmot, někdy i ze vzdálenějších lokalit, budou doprovázeny i přenosem většího
množství různých diaspor. Tento efekt se pak vystupňuje po zprovoznění silnice, kdy
rostlinné diaspory budou rozšiřovány projíždějícími automobily. Většina druhů spontánně
osidlující druhotné ekotopy bude záhy zatlačena sukcesí vytrvalejších druhů. Tento proces
konsolidace vegetačních poměrů může být značně urychlen pravidelnou údržbou porostů
sečením, popř. plošným překrytím dřevinami. Ani tak ale nelze zcela zamezit rozšíření
vytrvalých ruderálních druhů, včetně zvláště nežádoucích druhů invazních. Tyto druhy by se
pak mohly rozšířit i do okolních relativně přirozených fytocenóz, např. do břehových
doprovodů Panenského potoka (v současnosti zde podle provedeného šetření roste z invazních
druhů pouze netýkavka malokvětá).
Vlivy z provozu
Rostlinstvo je vlastní silniční dopravou ovlivňováno v několika směrech. Při vysokých
dopravních zátěžích dochází ke značným emisím oxidů dusíku, které v lokálním měřítku
mohou významně přispívat k živinové bilanci půd přiléhajících k silnici. Negativně tak
mohou být ovlivněny především druhy a společenstva oligotrofních, tj. živinově přirozeně
chudých stanovišť.
Dopravní proud také významně napomáhá šíření diaspor rostlin (tzv. agestochorie nebo též
viatická migrace), což ovlivňuje průběh sukcese na nově vytvořených ekotopech silničního
tělesa. Tento vliv je zcela dominantní při formování vegetace krajnic, kde k němu ještě
přispívá specifický ekotop.
Nezanedbatelným vlivem je ošetřování vozovek v zimním období posypovými solemi. Ty
působí na rostlinstvo jednak přímou cestou, jednak prostřednictvím půdy. Většina našich
rostlin silnější zasolení nesnáší a reaguje na ně fyziologickým poškozením a následně i
úhynem. Nejviditelnější jsou škody na dřevinách, zvláště pak stále zelených jehličnanech, kde
kontaktní poškození solí vyvolává charakteristické rezavění jehličí a posléze až prosychání
části koruny. Listnaté dřeviny jsou obecně rezistentnější, i u nich ale může docházet
k nekrózám listů a předčasné ztrátě asimilačního aparátu s následnou redukcí korun.
V bylinném porostu lze po určité době po zahájení solení pozorovat ústup řady druhů, jejichž
místo pak zaujímá poměrně úzké spektrum rostlin, které snášejí zasolení relativně lépe.
Průkazné vlivy na vegetaci se ale omezují jen na nejbližší okolí silnice a koncentrace iontů
sodíku a chloridů rychle klesají již několik metrů od silničního okraje. Ve vzdálenosti 10 m
od krajnice se hodnoty koncentrací chloridů a sodíku řádově přibližují koncentracím pozadí.
Vegetace v doprovodu silnic je zásadní měrou formována i pravidelnou údržbou. Krajnice
významnějších silnic jsou u nás nejméně jednou, často však i dvakrát ročně koseny žací lištou
nesenou na traktoru nebo nákladním automobilu. Porosty mimo dosah této lišty (pruh cca 2 m
široký) jsou sečením udržovány nepravidelně nebo nejsou udržovány vůbec. U
frekventovaných silnic je ale prováděna pravidelná údržba vzrostlé zeleně, tj. v podstatě její
redukce prořezávkami (mladé výsadby či spontánně vzniklé porosty) nebo odstraňováním
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problémových stromů. Přesto je ale možné říci, že vegetační doprovody našich silnic – vyjma
zmíněného sečeného pruhu při krajnici – představují ve své většině sukcesní útvary, do jejichž
vývoje člověk významněji nezasahuje.
Z porovnání variant je z hlediska vlivu na flóru nejlépe hodnocena varianta B, která nejvíce
kopíruje stávající silnici I/13. Varianta A se nejvíce přibližuje nivě Panenského potoka a je
zde tedy největší riziko zásahu do botanicky cenné lokality. Varianta C má v nivě Panenského
potoka podobný rozsah záboru jako varianta A, což je dáno poměrně vysokým násypem,
zatímco varianta A, která je vedena jižněji, má v tomto úseku navrženou opěrnou zeď, která
zábor nivy minimalizuje. U varianty B by rovněž mohla být navržena opěrná zeď na
minimalizaci šířky násypu a tím vlivu na nivu Panenského potoka.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.7.2 Flóra
V řešeném území převažují plochy botanicky nevýznamné, hodnotnější plochy se nacházejí
především v nivě Panenského potoka. Vedení silniční přeložky dotčeným územím je
z botanického hlediska akceptovatelné, trasu je však nutné odchýlit od nejcennějších lokalit a
technicky řešit tak, aby přímé i nepřímé dopady na hodnotné přírodní biotopy byly co nejnižší.
Jako méně vhodné se jeví varianty A a C, které se více přibližují nivě Panenského potoka.

D.I.7.4 Vlivy na ekosystémy
Ekosystém lze nejjednodušším způsobem definovat v souladu s §3, písm. j zákona č. 114/92
Sb. jako „funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem
spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují
a vyvíjejí v určitém prostoru a čase“. Ekosystém lze rovněž chápat jako prostorově
ohraničený výsek biosféry s jednotící strukturní charakteristikou a relativní autonomií.
Ekosystém je tedy do značné míry abstraktní konstrukcí, která kromě viditelných (hmotných)
komponent zahrnuje i složku funkční, vztahovou. Exaktní sledování komplikovaných vztahů
mezi dílčími složkami ekosystémů je ovšem nesnadné a proto se v jednodušších aplikacích
zaměřujeme spíše na popis struktury či pouze dílčích jevů. Pojem ekosystém je pak
nahrazován pojmy biotop, biocenóza, geobiocenóza a dalšími, které lze považovat za
podmnožiny ekosystému.
Stručné hodnocení biotopů v trase posuzované silnice bylo již provedeno v hodnocení vlivů
na rostlinstvo. V zájmovém území lze rozlišit následující typy biotopů, resp. ekosystémů:
1) lužní les
2) nivní louka
3) hospodářský les
4) orná půda
5) kulturní louka
6) zahrady a zastavěná území.
Z hlediska „přírodní kvality“ lze výše uvedené biotopy seřadit v této sestupné řadě: 1 – 2 – 3,
5 – 4, 6. Varianty záměru přímo nezasahují do lužního lesa podél Panenského potoka a do
nivní louky zasahuje pouze okrajově varianta A a C. Vzhledem k tomu, že se jedná o
nejcennější ekosystémy, je tato skutečnost hodnocena pozitivně. Ostatními druhy ekosystémů
pak procházejí v různém rozsahu všechny tři varianty. Největší rozsah mají zábory orné půdy
a kulturních luk. Po nich z hlediska rozsahu následují hospodářské lesy a zahrady a zastavěné
plochy. Nejmenší negativní vliv na ekosystémy pak bude mít varianta B, která nejvíce
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kopíruje stávající silnici a je tedy spojena s nejmenším záborem okolních ekosystémů.
Varianty A a C jsou z tohoto hlediska přibližně rovnocenné.
Vlivy posuzované stavby na neživé i živé složky ekosystémů lze považovat za přijatelné.
Cennější přírodní lokality, známé v širším území, nebudou stavbou nijak ovlivněny.
Zvlášť byl vyhodnocen vliv stavby na ekosystémy chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Jedná se o zvláště chráněná území, územní systém ekologické
stability, významné krajinné prvky a lokality soustavy Natura 2000.
A. Zvláště chráněná území
Hranice CHKO Lužické hory je vedena podél stávající silnice I/13. Navrhované varianty
záměru tedy částečně zasahují do okrajové části CHKO Lužické hory. Jedná se o třetí zónu
CHKO. Nejdále za hranicemi CHKO je trasa vedena ve všech variantách v úseku od km
0,480 do km 1,100, kde trasa prochází přes zemědělskou půdu a zasahuje do cípu lesa.
S ohledem na rozsah záměru, územní vazby na již existující využití území a polohu mimo
hodnotná stanoviště CHKO Lužické hory, nelze předpokládat žádný závažný dopad na
poslání této CHKO z hlediska předmětu ochrany. Největší zásah do CHKO bude představovat
varianta B, která prochází nejseverněji a je tedy nejvíce v kontaktu s okrajovou částí CHKO.
Do CHKO zasahuje i v závěru vedení trasy a to v km od 1,580 do 1,860. Na délce cca 160 m
se dotýká lesního komplexu severně od stávající silnice I/13, který je zařazen do II. zóny
ochrany CHKO Lužické hory.
B. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
V zájmovém území se nachází nadregionální biokoridor, lokální biocentra a regionální
biokoridor. Všechny navrhované varianty záměru kříží nadregionální biokoridor 0/117
(K34B) „Na Panenském potoce“, vegetační typ borový a jeho ochranné pásmo. Stávající
komunikace I/13 tímto biokoridorem prochází taktéž. V dalších stupních projektové
dokumentace je třeba vyřešit křížení nadregionálního biokoridoru prostřednictvím mostního
objektu odpovídajících parametrů. Řešení bude vycházet z migrační studie. V případě variant
A a C, které jsou v uvedeném úseku vedené v násypu nebude technicky problém toto
propojení vytvořit. Varianta B je vedena v úrovni terénu a převedení biokoridoru je v tomto
případě složitější. Z hlediska vlivu na prvky ÚSES jsou tedy vhodnější varianty A a C, které
umožní převedení nadregionálního biokoridoru.
Dále do řešeného území částečně zasahují dvě lokální biocentra. Obě jsou umístěny v jižní
části území, biocentrum pod číslem 117 „Mezi BC 4 a 5“ je vymezeno v souvislém lesním
porostu ve východní části území. Lokální biocentrum pod číslem 408 „Markvartické rybníky“
je vedeno podél Panenského potoka a zahrnuje jeho údolní nivu a rybníky. Mezi biocentry
408 a 117 je umístěn regionální biokoridor 117-408 „Zpěvná“. Tyto prvky ÚSES nebudou
žádnou z variant zasaženy ani významně ovlivněny.
C. Významné krajinné prvky
V řešeném území se nevyskytují registrované významné krajinné prvky. Z významných
krajinných prvků dle zákona č. 114/1992 Sb. se v řešeném území vyskytují lesy, vodní tok a
údolní niva a rybník. Přehled VKP a vliv variant na ně je uveden v následující tabulce. Přesný
rozsah vlivu však bude možné určit až po specifikaci záborů a zaměření trasy. Popis
jednotlivých VKP je v kapitole C.II.7.3 Ekosystémy - VKP.
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Tabulka 47: Vliv na VKP ze zákona č. 114/1992 Sb. v zájmovém území
Poř.
č.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

VKP
les

umístění
Les sz. od silnice I/13
před
odbočkou
na
Židovice.
Okraj lesních komplexů
severně od stáv. silnice
I/13, jižně od Židovic.

les

les

les

Lesík jižně od stávající
silnice I/13, přiléhající
k zástavbě
podél
silnice, ve svahu nad
Panenským potokem.
Lesík jižně od stávající
silnice I/13, v blízkosti
hranice katastru.

Okraj lesního komplexu
v blízkosti ČSPH ve v.
les
části zájmového území
na konci úseku variant.
Panenský potok a jeho
vodní tok údolní niva, ve v. části
a údolní zájmového území za
odbočkou na Židovice.
niva

Bývalý rybník na okraji
zástavby
Židovic,
7.
rybník severně od stávající
trasy silnice I/13 za
motorestem.
Celková délka průchodu
varianty VKP (m)

vliv od varianty A

vliv od varianty B

vliv od varianty C

Vliv je od všech variant shodný. Všechny zasahují do jižního cípu lesa
v km 0,930 - 1,020, tj. na délce cca 90 m. Dojde k narušení okrajové
části lesa, ale nepředpokládá se destabilizace celého lesního komplexu.
Bez přímého vlivu.
Bez přímého vlivu.
Hraničí v trase stáv.
silnice I/13 s okrajem
lesa. Dojde k malému
zásahu do okrajové
části na délce cca v
km 1,400 - 1,570, tj.
na dl. 170 m, rámci
rozšíření silnice.
Nedojde k
destabilizaci lesního
komplexu.
Zasahuje do VKP v
Hraničí s okrajem
Zasahuje do VKP v
km 1,320 - 1,420, tj.
VKP, nezasahuje do
km 1,350 - 1,440, tj.
na dl. cca 100 m.
něho.
na dl. cca 90 m.

Nezasahuje do VKP.
Zasahuje do okraje
Zasahuje do
VKP násypovým
severního okraje
tělesem v km 1,500 VKP v km 1,470 1,540, tj. na délce cca
1,550, tj. na délce cca
40 m.
80 m.
Vliv od všech variant je shodný. Varianty na konci přeložky vedou po
stávající silnici, ke které přiléhá les. Nezasahují do ani do okrajové
části.
Zasahuje do s. okraje
údolní nivy na dl. cca
150 m. Zásah je
minimalizován
opěrnou zdí.
Nezasahuje do VKP.

Nezasahuje do VKP.

Zasahuje tělesem
násypu do údolní
nivy na dl. cca 150
m.

Vede po stávající
silnici I/13, do
rybníku nezasahuje.

Nezasahuje do VKP.

420

260

370

Z přehledné tabulky vlivů variant na VKP ze zákona č. 114/1992 Sb., je patrné, že z hlediska
zásahů do VKP je nejšetrnější varianta B, která vede po stávající silnici a nepřibližuje se k
Panenskému potoku a k jeho nivě. Zbylé dvě varianty A a C jsou z hlediska zásahů do VKP
přibližně rovnocenné. Varianta A je vedena sice blíže k nivě Panenského potoka než varianta
C, ale její zásah je minimalizován navrženou opěrnou zdí o délce 250 m na straně k nivě. Pro
variantu C by bylo vhodné tuto opěrnou zeď z hlediska minimalizace zásahu do VKP také
navrhnout. Potom by byla šetrnější než varianta A.
D. Soustava Natura 2000
Záměr výstavby obchvatu Lvové nezasahuje do žádné evropsky významné lokality (VN
132/2005 Sb.) ani ptačí oblasti (NV 598-688/2004 Sb. a 19-28/2005 Sb.), a proto se
nepředpokládá významný vliv na soustavu Natura 2000. Evropsky významná lokalita
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Lemberk – zámek je v dostatečné vzdálenosti a záměrem nebude přímo ovlivněna. Není však
vyloučeno, že budou během výstavby i provozu u všech variant mírně negativně ovlivněna
loviště jediného předmětu ochrany – vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).
Zranitelnost této lokality se počítá hlavně v rušení např. opravou střechy půdy zámku,
chemický ošetřením krovu nebo zakrytím vletových otvorů.
V příloze dokumentace je stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a
Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního
prostředí, k záměru „I/13 Rynoltice - Lvová“ z hlediska vlivu na lokality soustavy Natura
2000. Oba orgány ochrany přírody potvrzují, že záměr nebude mít vliv na evropsky významné
lokality ani na ptačí oblasti.
E. Památné stromy
V západní části zájmového území u stávající silnice I/13, na odbočce k železniční zastávce a
Dvornímu rybníku je oboustranná lipová alej, která je chráněna státem. Žádná z navržených
variant nebude do této aleje zasahovat, ani ji ovlivňovat. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat
v období výstavby, aby nedošlo k poškození lip nějakou větší stavební mechanizací. Z návrhu
opatření je potřebná pravidelná kontrola zdravotního stavu stromů, bez aktuální nutnosti dále
zasahovat.

Dílčí závěr ke kapitole D.I.7.3 Ekosystémy
Vymezeným územím prochází hranice CHKO Lužické hory, která zaujímá území severně od
stávající silnice I/13. Všechny varianty shodně zasahují do okrajové části III. zóny ochrany a
to na délce cca 620 m. Největší zásah představuje varianta B, která se dotýká okrajové části
lesního komplexu, který je zařazen do II. zóny ochrany. Žádný z těchto zásahů nemá závažný
dopad na poslání CHKO Lužické hory z hlediska předmětu ochrany přírody.
Dále se ve vymezeném území vyskytují významné krajinné prvky tvořené výběžky lesních
porostů, Panenským potokem a jeho údolní nivou a bývalým rybníkem u motorestu. Do VKP
je z hlediska zásahu nejšetrnější varianta B.
Z prvků ÚSES je v přímém kontaktu s trasou nadregionální biokoridor a jeho ochranné
pásmo. Křížení trasy s nadregionálním biokoridorem je již nyní a z hlediska migrace by bylo
vhodné řešit jeho převedení prostřednictvím mostního objektu odpovídajících parametrů.
Z hlediska vlivu na ekosystémy jsou varianty prakticky rovnocenné. Varianta B se více
přibližuje hranici CHKO a představuje horší řešení pro přemostění NRBK. Varianty A a C
zase zasahují více do významných krajinných prvků, konkr. do biologicky hodnotné nivy
Panenského potoka.

D.I.8 Vlivy na krajinu
D.I.8.1 Vliv na krajinu
Vliv na krajinu je řešen i v samostatné příloze dokumentace v Krajinném rázu.
V příloze Krajinný ráz jsou hodnoceny konflikty jednotlivých variant s pozitivními hodnotami
přírodní, kulturní a historické charakteristiky, prostorovými vztahy a estetickými hodnotami
krajinné scény. Tyto konflikty jsou hodnoceny pro 3 vymezené potenciálně dotčené krajinné
prostory (PDoKP). Zároveň je na obr. 11 a 12 vyznačen průchod trasy jednotlivými PDoKP.
Zde uvádíme konfliktnost rozhodujících úseků pro jednotlivé varianty.
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Konfliktnost rozhodujících úseků variant ve vztahu k ochraně krajinného rázu
Za konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu je považováno místo, kde navrhovaná stavba
bude do určité míry snižovat hodnotu krajinného rázu. Konfliktnost celého úseku je vyjádřena
přítomností nejsilnějšího zásahu do hodnot krajinného rázu v tomto úseku trasy. Konfliktnost
úseku je zesílena přítomností jedinečných hodnot, tj. hodnot, které jsou významem ojedinělé a
neopakovatelné v rámci regionu (NPR, NPP, NPK, NRBK, ÚSES, vizuální scéna, scenerie).
Na základě výše uvedených skutečností byly vytipovány úseky, které jsou konfliktní
z hlediska vlivu na krajinný ráz. Na tato místa byly zpracovány fotomontáže jednotlivých
variant v krajině, které jsou součástí samostatné přílohy krajinnýho rázu.
Průchod variant CHKO Lužické hory (PDoKP 1), km 0,50 – 1,10
Varianty A,B,C prochází okrajem CHKO Lužické hory, kde dochází k zásahu do
prostorových vztahů a harmonického měřítka. Varianty prochází v bezlesé partii v hlubokém
zářezu. Zářez je navržen z hlediska snížení vizuálního vjemu stavby nejen z přilehlých domů,
ale také z širších pohledových míst (věž zámku Lemberk). Prostorové vztahy a harmonické
měřítko bude částečně v tomto prostoru ovlivněno. Obchvat otvírá nový koridor a vnáší do
prostoru novou linii, která rozčleňuje krajinu na další segmenty. Zásah lze hodnotit jako
přijatelný.
Hodnocení variant: Varianty A,B,C mají slabý až středně silný konflikt s ochranou hodnot
krajinného rázu.
Průchod údolím Panenského potoka (PDoKP 3), km 1,25 – 1,50
Průchod varianty A po svahu údolí Panenského potoka představuje silný konflikt s přírodními
hodnotami (významný krajinný prvek, NBK). Je zásahem kulturních a historických hodnot. A
dále do hodnot estetických a přírodě blízkých scenérií. Navržená protihluková stěna a opěrná
zeď v hodnoceném úseku se stanou ohniskem a naruší harmonické vztahy v krajině.
Varianta C je vedena dále od nivy Panenského potoka, přesto její realizace představuje také
konflikt s přírodními, kulturními a estetickými hodnotami krajinného rázu v dané lokalitě.
Varianty A i C vedené v tomto prostoru narušují okrajově údolí Panenského potoka, a tím
ovlivňují hodnoty krajinného rázu, které jsou součástí krajinné památkové zóny Lembersko.
Je však nutné konstatovat, že přítomné hodnoty nejsou hodnotami jedinečnými a jedná se o
zásah na malém úseku.
Hodnocení variant: Varianta A - silný konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu
Varianta C - středně silný konflikt s ochranou krajinného rázu
Celkové vyhodnocení vlivů jednotlivých variant na krajinný ráz
Na základě podrobné analýzy je možno konstatovat, že posuzovaný záměr představuje
v omezené míře rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik
krajinného rázu, přičemž tento zásah je hodnocen u jednotlivých variant A,B, C následovně.
Tabulka 48: Zhodnocení vlivu jednotlivých variant na zákonná kritéria krajinného rázu
Vliv na zákonná kriteria krajinného rázu (viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině
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A

B

C

silný
středně silný
silný
slabý
žádný
silný
středně silný
středně silný

slabý
slabý
slabý
slabý
žádný
slabý
slabý
slabý

středně silný
slabý
středně silný
slabý
žádný
středně silný
středně silný
slabý
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Z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny jsou jednotlivé varianty na stavbě „I/13 - obchvat Lvová“ hodnoceny následovně:
•
•
•

Varianta A je na hranici přijatelnosti z hlediska vlivu na krajinný ráz,
Varianta B je přijatelná z hlediska vlivu na krajinný ráz,
Varianta C je přijatelná s výhradami z hlediska vlivu na krajinný ráz.

Zásady pro minimalizaci vlivů silničních staveb na krajinný ráz
Naplňování základních obecných zásad pro minimalizaci vlivu silničních staveb do
krajinného rázu je hodnoceno v následujícím textu.
Zásada omezení délky rovných úseků
Vzhledem k tomu, že se jedná o obchvat délky cca 2,160 km lze tuto zásadu eliminovat.
Zásada minimalizace zářezů a násypů
Z hlediska zhodnocení vlivu na krajinný ráz je důležité výškové vedení trasy v krajině. To je
do značné míry dáno normovými parametry silnice a konfigurací terénu v trase. V dotčeném
území to konkrétně znamená, že v první části trasy se niveleta silnice příliš neodchyluje od
terénní kontury. V místě, kde se trasa nejvíce odklání od stávající silnice I/13, je vedena
nejdříve v zářezu, překonává nejvyšší bod trasy a přechází do poměrně vysokého násypu,
přechází údolí v blízkosti Motorestu a následně opět vstupuje do zářezu. Poté jde varianta B
v mírném zářezu v trase stávající silnice, zatímco varianty A a C kříží silnici I/13 a jsou
vedeny v jednostranném násypu nad nivou Panenského potoka. Varianta A má ze strany od
Panenského potoka navrženou opěrnou zeď. Před napojením na stávající silnici přechází obě
varianty opět do zářezu.
Zásada přiměřenosti technických děl charakteru krajiny
Rozsah technických umělých prvků (mostů, estakád, opěrných zdí aj.) by měl být úměrný
charakteru krajiny. Tyto prvky jsou přijatelnější v krajině průmyslové a výrazně antropogenní,
než-li v krajině zemědělského a přírodního charakteru. Zájmové území, kterým trasa prochází,
lze hodnotit jako harmonickou krajinu se zemědělskými obcemi. Nejvýznamnějším přírodním
prvkem je meandrující Panenský potok, který však nebude přeložkou silnice přímo dotčen.
Vzhledem k délce a charakteru komunikace zde nejsou lokalizovány žádné velké technické
objekty. Mezi ostatní patří:
- opěrná zeď délky 200 m na začátku úseku (všechny tři varianty)
- most přes silnici III/27018 na Kněžice dl. 20 m (všechny tři varianty)
- most přes místní komunikaci do Židovic dl. 30 m (varianty A a C), 40 m (varianta B)
- mimoúrovňové napojení místní komunikace do Židovic u všech variant
- opěrná zeď délky 250 m pro snížení zásahu do nivy Panenského potoka (varianta A)
Navržené technické prvky jsou minimálních rozměrů. Začlenění komunikace do krajiny se
realizuje pomocí vegetační úpravy vlastního komunikačního tělesa, které bude součástí
dalšího stupně projektové dokumentace. Studie vegetačních úprav bude, při konkrétním
návrhu vhodných dřevin a jejich uspořádání, respektovat tato hlediska:
o estetické – začlenění stavby do krajiny
o ochrana přírody – volba domácích přirozených dřevin
o migrace živočichů – vazba na migrační profily zvěře, snaha nevytvářet rozsáhlé zelené
pásy u silnice, které by lákaly zvěř k úkrytu
o údržby zeleně – požadavky jsou dány technickými podmínkami ŘSD
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Zásada estetického řešení detailů
Kromě základního vedení trasy rozhoduje o celkovém výsledku dořešení řady detailů, např.:
o volba materiálů
o řešení protihlukových stěn
Tyto skutečnosti budou řešeny podrobně v dalším stupni projektové dokumentace.
D.I.8.2 Vliv na fragmentaci krajiny
Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér na dílčí
části, které postupně ztrácejí potenciál k vykonávání původních funkcí. Proces fragmentace
v sobě tedy zahrnuje postupné snižování kvality. Všechny tři varianty jsou z hlediska
fragmentace krajiny prakticky rovnocenné. Všechny nepatrně zvětšují plochu polygonu UAT
č. 214 na úkor polygonu č. 221, který se nachází severně od stávající silnice I/13. Dojde ke
zmenšení jeho plochy je cca o 1 km2, které nebude mít vliv na funkci polygonu, ani na jeho
efektivní plochu. Oběma polygonům zůstane i jejich kategorie kvality.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.8 Vlivy na krajinu
Navrhovaná stavba je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a je
hodnocena jako přijatelný zásah ve variantách B a C do krajinného rázu, chráněného dle
§ 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Varianta A je na hranici
přijatelnosti z hlediska ochrany krajinného rázu.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
D.I.9.1 Vliv na hmotný majetek
Trasa navržené přeložky silnice I/13 byla navržena tak, aby se v co největší možné míře
vyhýbala obytným objektům. Na druhou stranu je její návrh limitován dalšími přírodními
skutečnostmi. Severně od stávající silnice I/13 jsou to lesy a CHKO Lužické hory, jižně od
stávající silnice jsou to lokální biocentra kolem rybníků, lipová alej, ochranné pásmo vodního
zdroje a floristicky hodnotná niva Panenského potoka. Navržené 3 varianty vedení obchvatu
silnice I/13 budou mít tento vliv na hmotný majetek:
- varianta A: nevyžádá si žádnou demolici. Za mimoúrovňovým vykřížením se silnicí na
Židovice je polohou osy vedena cca 30 m jižně od fasády domů s č.p. 48 a 51. Niveleta
varianty je níže než stávající silnice. Pro obyvatele domů č.p. 48 a 51 to ale znamená
nevyřešení stávajícího nevyhovujícího stavu. Domy jsou otevřené do údolí Panenského
potoka. Doprava, která je dnes vedena za domy, bude v této variantě vedena přímo před
obytnými částmi domů. Varianta A představuje pro tyto dva obytné domy výhled na
frekventovanou silnici. Pro zajištění dodržení hygienických limitů je na straně k obytným
domům navržena protihluková stěna o délce 395 m o výšce 2 - 3 m. Varianta A zabírá a
znehodnocuje pozemky náležící majitelům dotčených obytných domů.
- varianta B: nevyžádá si žádnou demolici. Trasa je za mimoúrovňovým vykřížením se silnicí
na Židovice od km 1,200 do km 1,570 vedena po stávající silnici. Poloha vůči stávající
obytné zástavbě (obytné domy č.p. 48 a 51) se tedy nezmění. Pro zajištění dodržení
hygienických limitů je potřeba v tomto místě vybudovat protihluková opatření. Jsou zde
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navrženy protihlukové stěny o délce 110 m vlevo a 165 m vpravo, výšky 4 - 5 m, z
pohltivého materiálu. Pokud by nebylo možné z technických a prostorových důvodů možno
tyto PHS realizovat, lze ochranu vnitřních chráněných prostorů těchto domů chránit
protihlukovými okny. Rovněž je nutné přes protihlukové stěny zajistit přístup k obytným
domům.
Napojení přeložky silnice na stávající silnici ve směru na Rynoltice je směrově dvěma
protisměrnými oblouky, které opět přinášejí určité riziko nehodovosti.
- varianta C: si vyžádá demolici obytných objektů č.p. 48 a 51. Tento fakt je potřeba
důkladně zvážit při výběru varianty. V konečné podobě, ale tato varianta představuje
plynulé a nejméně konfliktní řešení ve vztahu k obyvatelstvu i a částečně i přírodě. Je však
se středními výhradami ve vztahu k ovlivnění krajinného rázu.
Obytný dům s č.p. 48 pochází cca z roku 1915 je v dobrém stavu a to vzhledem k tomu, že
jeho majitel provádí postupně jeho rekonstrukci (výměna topení, střechy). K domu náleží
rozsáhlejší pozemek, který majitel využívá k zemědělským účelům. Na straně odvrácené k
nivě má i včelín. Dům je výškově částečně zapuštěný pod stávající silnici I/13.
Obytný dům s č.p. 51 je o něco mladší a pochází cca z roku 1930.
Obrázek 29: Místo pro navrhovanou křižovatku se stávající silnicí a vzdálený pohled do místa obytných
domů č.p. 48 a 51 vpravo u stávající silnice
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Obrázek 30: Stávající silnice mezi zástavbou, vpravo obytné objekty č.p. 48 a 51

D.I.9.2 Vliv na kulturní památky
Všechny tři varianty navrhované varianty trasy obchvatu se vyhýbají registrovaným kulturním
památkám v zájmovém území. Ty jsou zmíněny v kapitole C.II.9.1 Kulturní památky. Jejich
vzdálenost od variant trasy je více jak 0,5 km. Pouze v případě sloupcových božích muk,
které se nacházejí u odbočky na místní komunikaci do Židovic, nelze vyloučit jejich případné
posunutí do bezpečné vzdálenosti od silnice I/13.
Městská památková zóna Jablonné v Podještědí nebude přeložkou stávající silnice I/13 v
úseku Rynoltice - Lvová dotčena ani ovlivněna.
Vliv na krajinnou památkovou zónu Lembersko, kterou navržená přeložka trasy prochází, je
zhodnocena v kapitole D.I.8.1 Vliv na krajinu.
D.I.9.3 Vliv na archeologické památky
V řešeném území se dle informačního serveru Národního památkového ústavu nevyskytují
žádné významné archeologické lokality ani archeologické památkové rezervace. V okolí
přeložky trasy (Lemberk, jádro Židovic) se nacházejí evidovaná území s archeologickými
nálezy (UAN I a UAN II). Proto je nutné při přípravě stavby respektovat povinnosti vplývající
ze stavebního zákona a zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb. a jeho novely 242/1992
Sb. Těmto zákonům podléhá i veškerá stavební činnost. Již před započetím vlastní realizace
stavby je výhodné kontaktovat odborníky archeologické památkové péče, kteří tak mohou
v dostatečném předstihu zajistit provedení průzkumných, popřípadě předstihových
výzkumných prací. Předstihové archeologické aktivity ve většině případů efektivně snižují
riziko negativního dopadu archeologických činností na plnění časového harmonogramu
stavby. Při dodržování zákonem stanovených podmínek (Zákon o statní památkové péči 20/87
Sb.), nejsou proti stavbě z hlediska zájmů archeologické památkové péče námitek.

EVERNIA s.r.o.

strana 131

Dokumentace dle př. č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/13 Rynoltice - Lvová

Dílčí závěr ke kapitole D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Na základě screeningového hodnocení je celkový vliv na hmotný majetek a kulturní památky
přijatelný. Z pohledu hmotného majetku je nejméně vhodná varianta C, která představuje
demolici dvou obytných objektů. Varianty A a B jsou bez přímého zásahu do hmotného
majetku, ale na druhou stranu neřeší stávající nevyhovující situaci ve vztahu k bydlení
některých obyvatel v km cca 1,300. Žádná z navržených variant nezasahuje do kulturní
památky v blízkosti záměru. Během výstavby je třeba zajistit archeologický dohled.
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KOMPLEXNÍ

CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

D.II.1 Rekapitulace problémových okruhů
Z výsledků rozborů provedených v kapitole D.I je zřejmé, že realizace některé varianty v
některém úseku může vyvolat negativní dopady na životní prostředí. Z jednotlivých složek
životního prostředí byly jako nejvíce problémové vyhodnoceny:
♦
♦
♦

vlivy na obyvatelstvo (hluk a hmotný majetek)
vlivy na faunu, flóru, ekosystémy
vlivy na krajinu (krajinná památková zóna Lembersko)

V následujících tabulkách je provedena rekapitulace vlivů na základní složky životního
prostředí. Velikost a významnost vlivu je hodnocena celkovou mírou přijatelnosti podle 5-ti
členné stupnice (5 – zcela přijatelné, bezproblémové, 4 – přijatelné s dílčími výhradami, 3 –
přijatelné s většími výhradami, 2 – nepřijatelné, přijatelné s velkými výhradami, 1 – zcela,
jednoznačně nepřijatelné; podrobnosti na začátku kapitoly D.I). Nulová varianta je prakticky
nepřijatelná z hlediska vlivu na obyvatelstvo a bezpečnost dopravy. V následujících tabulkách
jsou porovnány pouze aktivní varianty A, B a C. Jejich srovnání s nulovou variantou je
uvedeno v kapitolách D.I.

D.II.2 Rozsah vlivů na obyvatelstvo
Realizací stavby dojde k vyvedení podstatné části dopravy (tranzitní dopravy) mimo
intravilán zastavěného území Lvové. Tím se sníží trvalé zatížení obyvatel a antropogenních
prvků hlukem, imisemi a vibracemi. Sníží se i dělící účinek stávající frekventované silnice a
narušení pohody obyvatel. Výrazně se sníží riziko dopravních nehod, jak z pohledu řidičů, tak
i chodců.
Realizací záměru dojde k trvalému záboru zemědělské a lesní půdy, ale pouze vždy v
okrajových částech.
Na druhou stranu lze s realizací záměru počítat i s výskytem negativních vlivů z hlediska
obyvatelstva. V období výstavby jsou to místa, kde se přeložka silnice přibližuje ke stávající
zástavbě. Tam lze předpokládat krátkodobé změny emisí a zvýšenou hlukovou zátěž. Je to v
časově omezeném období a pouze u několika obytných domů. Všechny negativní vlivy v
období běžného provozu budou minimalizovány pod limitní hodnoty (emise i hluková zátěž)
technickými opatřeními (protihlukové stěny, protihluková okna).
Nerealizací záměru, tzn. ponecháním stávajícího stavu (nulová varianta) budou dále
pokračovat a prohlubovat se negativní vlivy stávající komunikace I/13 na obyvatelstvo, což
při dalším předpokládaném nárůstu intenzity dopravy může výrazně zvýšit bezpečnostní a
environmentální rizika vyplývající z dopravy na tomto úseku.
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Tabulka 49: Rozsah vlivů a přijatelnost záměru vzhledem k populaci
Kategorie
Zdravotní rizika

Riziko dopravních
nehod

Faktor pohody

Podkategorie
Hluk

A
4

B
3

C
4

Imise
Chodci

4
4

4
3

4
4

Řidiči
Přímý vjem

4
3

3
4

4
4

4
5

3
5

4
5

Poznámka
Pozitivní vliv oproti současnému stavu. Nejvýhodněji
vychází varianta C. U varianty B budou pravděpod. z
prostorových důvodů místo PHS jenom protihluková
okna u obytných domů s č.p. 48 a 51.
Pozitivní vliv oproti současnému stavu.
Snížení rizika střetu oproti současnému stavu.
Varianta B bude vyžadovat snížení rychlosti v
průjezdu obytnou zástavbou.
Snížení rizika nehody oproti současnému stavu.
Snížení počtu dotčených obyvatel. Varianta A vede
před okny obytných domů č.p. 48 a 51.
Zlepšení oproti stávajícímu stavu.
Nedojde k podstatné změně.

4
4
5
2
5
4

4
4
5
4
5
4

4
3
5
3
5
4

Nedojde k podstatné změně.
U var. C je demolice 2 obytných domů s č.p. 48 a 51.
Bez přímého vlivu vlivu.
Krajinná památková zóna Lembersko.
Bez vlivu.
Evidované území archeologických nálezů.

Dělící efekt
Rekreační
využití území
Sociální a ekonomické dopady
Vliv na hmotný majetek
Vliv na kulturní památky
Vliv na památkové zóny
Vliv na památkové rezervace
Vliv na archeologická naleziště

D.II.3 Rozsah vlivů na přírodu
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky ochrany přírody.
Závěrečné hodnocení vychází z kapitoly D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru.
Tabulka 50: Přehled kategorie ochrany přírody a vliv trasy na jednotlivé složky
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Významné
krajinné
prvky

Územní
systém
ekologické
stability

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast

A
5
4

B
5
4

C
5
4

Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
lesy
Ze zákona
(č.114/1992 Sb. rašeliniště
v platném znění) vodní toky
rybníky
jezera
údolní
nivy
Registrov. orgánem ochrany
přírody
Nadregionální biocentrum
biokoridor

5
5
5
5
2
5
4
5
5
3

5
5
5
5
4
5
4
5
5
5

5
5
5
5
3
5
4
5
5
3

5

5

5

5
4

5
3

5
4

Regionální

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

Lokální
Natura
2000

EVL
PO
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biocentrum
biokoridor
biocentrum
biokoridor

Poznámka
Nenachází se.
Zásah do okraje CHKO Lužické hory do III. zóny
ochrany.
Nenachází se.
Nenachází se.
Nenachází se.
Nenachází se.
Zásah do cípu lesa (VKP č. 1)
Nenachází se.
Panenský potok - vliv v případě havárie
Riziko ve spojitosti s Panenským potokem.
Nenachází se.
Údolní niva Panenského potoka - největší
ovlivnění je od varianty A.
Žádná nejsou vymezená.
V území není vymezeno.
NRBK 0/117 (K34B), pro var. A, C možnost
lepšího převedení přes silnici pod mostním
objektem.
V území není vymezeno.
Mezi biocentry 408 a 117, bez vlivu.
Bez vlivu variant přeložky.
Bez vlivu.
EVL Lemberk - půda zámku, bez vlivu.
V území není vymezena.
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Kategorie
Zvláště
chráněné
druhy

Podkategorie
Rostliny

Živočichové

Krajinný ráz
Přírodní parky
Fragmentace krajiny

kriticky
ohrož.
silně
ohrožené
ohrožené
kriticky
ohrož.
silně
ohrožené
ohrožené

I/13 Rynoltice - Lvová

A
3

B
5

C
4

Poznámka
V území nebyly zjištěny.

3

5

4

V území nebyly zjištěny.

3
2

5
4

4
3

V území nebyly zjištěny.
Nejhodnotnější lokalitou v zájmovém území z
hlediska flóry a fauny je niva Panenského potoka.

2

4

3

2
2
5
4

4
4
5
4

3
3
5
4

Zásah do KPZ Lembersko.
Nenachází se.
Nemá zásadní vliv na polygony UAT.

Předkládaný záměr přeložky silnice I/13 v úseku Rynoltice - Lvová nebude mít žádné
přeshraniční dopady z hlediska životního prostředí.
Výstavba varianty A nebo C musí být v úseku od km 1,20 do km 1,55, tj. v místě jejich
přiblížení k nivě Panenského potoka, provedena s minimálním zásahem do okolí a to jižním
směrem. V tomto úseku je potřeba minimalizovat dočasný zábor. U těchto dvou variant řešení
je, narozdíl od varianty B a nulové varianty, možnost mimoúrovňového převedení
nadregionálního biokoridoru.
Předpokládané vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou dále komplexně shrnuty a
vyhodnoceny v rozhodovacím stromu, který je součástí kapitoly E.
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A
NESTANDARTNÍCH STAVECH

V období výstavby
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
v rámci výstavby komunikací a mostu. Toto riziko bude eliminováno souborem
preventivních opatření, které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace. V době
výstavby bude v prostoru stavby zakázána jakákoliv manipulace s rizikovými látkami (ropné
látky apod.).
V období provozu
Riziko havárie nákladních automobilů převážejících pohonné hmoty nebo chemikálie. Toto
riziko je eliminováno existujícími mezinárodními pravidly pro označení a vybavení vozidel
pro přepravu nebezpečných látek a systémem následného zásahu v případě vzniku podobných
událostí v rámci integrovaného zásahového systému (Policie ČR – Hasiči ČR).
Havarijní situaci je nutné řešit s ohledem na druh a množství látky, která unikla do půdního
prostředí a s ohledem na možná rizika ohrožení ostatních složek ekosystémů a to zejména
vod.
Riziko přetěžování nosné konstrukce nadměrnými náklady. Toto riziko bude minimalizováno
dopravním značením s upozorněním na maximální povolenou zátěž, se kterou může nákladní
automobil vjet na mostní konstrukci.
Riziko narušení mostní konstrukce vlivem ztížených přírodních podmínek nebo vlivem
dlouhotrvajících účinků eroze apod. Toto riziko bude eliminováno pravidelnými technickými
kontrolami stavu mostní konstrukce.
Vzhledem k charakteru novostavby přeložky silnice I. třídy s návrhovými normovými
parametry (směrového vedení trasy, výškového vedení nivelety i šířkového uspořádání
komunikace) lze hodnotit riziko havárie jako relativně nízké. Dojde k výraznému zlepšení
stávající situace, tj. k výraznému snížení pravděpodobnosti havárie oproti nulové variantě.
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CHARAKTERISTIKA

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.IV.1. Období přípravy
D.IV.2. Období výstavby
D.IV.3. Období provozu
D.IV.1 Období přípravy
•

Dokumentace pro územní rozhodnutí bude vycházet z principů technické studie, která
byla posouzena v procesu EIA a bude respektovat závěry procesu EIA.

•

Ve fázi přípravy stavby musí být pro vybranou variantu zpracován Havarijní řád pro
případ úniku ropných látek v průběhu výstavby a provozu.

Krajinný ráz
•

Stavba se nachází na hranici CHKO Lužické hory a v krajinné památkové zóně
Lembersko a proto je potřeba minimalizovat zásah do krajinného rázu. Z tohoto hlediska
byla již v této fázi přípravy věnována pozornost posouzení krajinného rázu a byla
vypracována vizualizace jednotlivých variant řešení. Vhodné začlenění vybrané varianty
do krajinné památkové zóny bude pokračovat i v dalších stupních projektové
dokumentace.

•

V dokumentaci pro územní rozhodnutí bude vypracován projekt vegetačních úprav. Ten je
třeba následně schválit příslušnými orgány ochrany přírody a na základě tohoto návrhu
zpracovat studii s počty a druhovým zastoupením plánovaného ozelenění trasy.
Přednostně využívat domácí, stanovištně přiměřené dřeviny, zejména pak ve východní
části trasy. Projekt vegetačních úprav bude řešen a předložen k odsouhlasení v rámci
stavebního řízení.

•

Zpracovat dendrologický průzkum v němž je nutné provést zhodnocení dřevin určených
ke kácení, uvést jednotlivé druhy, množství a obvody jednotlivých kmenů ve výšce 130
cm nad zemí. Dále stanovit odpovídající kompenzaci za tyto pokácené dřeviny v podobě
odvodů či náhradních výsadeb.

•

Pokud by byla realizována trasa obchvatu ve variantě A s opěrnou zdí nad nivou
Panenského potoka, je nutné opěrnou zeď navrhnout tak, aby co nejvíce zapadala do
přírodního charakteru krajinného rázu v krajinné památkové zóně, např. gabionová
ozeleněná opěrná zeď.

•

Pokud by byla realizována trasa obchvatu ve variantě C, je v dalším stupni projektové
dokumentace nutné zvážit návrh opěrné zdi nad nivou Panenského potoka. Důvodem je
výrazné snížení šířkového zásahu do nivy Panenského potoka. Opěrná zeď musí být
navržena tak, aby co nejvíce zapadala do charakteru krajinného rázu v krajinné památkové
zóně, např. gabionová ozeleněná.

VKP, flóra, fauna a ekosystémy
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je třeba z hlediska vlivu na VKP,
flóru, faunu a ekosystémy, ÚSES zvážit následující možnosti řešení:
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•

Při výběru varianty A neprovádět dočasný zábor v úseku cca od km 1,300 (za začátkem
navržené opěrné zdi u nivy Panenského potoka) do km 1,600 na straně k nivě Panenského
potoka. Důvodem je minimalizovat zásah do cenných botanických a faunistických lokalit
v zájmovém území.

•

Při výběru varianty C možnost zvážení vybudování opěrné zdi na straně k nivě
Panenského potoka, aby byl minimalizován trvalý zábor od zemního tělesa. (Podobné
řešení jako u varianty A). Opět v tomto místě minimalizovat dočasný zábor na straně k
nivě Panenského potoka.

•

U všech variant A, B i C se snažit o minimalizaci dočasného záboru. Na severní straně od
variant o zrušení dočasného záboru v místě průchodu přes cíp lesa - VKP 1. Jedná se o km
0,930 - 1,020, tj. na délce 90 m.

Migrace volně žijících živočichů
•

Daný úsek komunikace by měl být zabezpečen minimálně dvěma podchody pro drobné
savce. Převedení jakékoliv terénní deprese by mělo být využito pro zabudování propustu.
Propusty je ideální budovat s různými rozměry, to znamená střídat větší objekty (rámové
o rozměru 1m) s trubním propustem pouze 30 cm. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
převedení nadregionálního biokoridoru 0/117 (K34B), který by měl být konstruován i pro
průchod srnčí a černé zvěře, např. rámovou propustí alespoň 2x2 m).

•

V průběhu zpracování další projektové dokumentace je nutné, aby ve všech stupních byla
zpracována migrační studie. V té musí být upřesňovány migrační objekty, jejich rozměry
a technické provedení. Vzhledem k blízkosti rybníků a potoka je třeba v rámci DÚR
prověřit migrační trasy obojživelníků a v případě potřeby navrhnout opatření k jejich
bezpečnému převedení.

ÚSES
•

při výběru varianty A nebo C zajistit převedení nadregionálního biokoridoru 0/117
(K34B) „Na Panenském potoce“ prostřednictvím mostního objektu odpovídajících
parametrů (volná šířka pod mostem cca 50 m, výška mostu dle možností vedení nivelety
silnice). Pro variantu B je zřejmě bezkolizní převedení technicky a ekonomicky
nevýhodné.

•

V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovat migrační studii s návrhem
migračních objektů včetně propustů pod novým silničním tělesem zejména s ohledem na
migraci drobných živočichů (obojživelníků).

Voda a hydrogeologie
•

Po výběru varianty dále upřesnit způsob odvádění dešťových vod z komunikace a způsob
jejich čištění před odtokem do vodoteče, po konzultaci s příslušným orgánem životního
prostředí. Při vypracování vodohospodářského projektu je třeba mít na mysli, že Panenský
potok je významným tokem.

•

V zimním období se bude chemicky udržovat silnice obchvatu i stávající komunikace,
která se stane místní přístupovou do Lvové. V dalším stupni projektové dokumentace
musí být proveden výpočet chloridů v Panenském potoce a to na základě upřesněného
odvodnění. Výpočet musí být porovnán s limitní hodnotou dle nařízení vlády č. 61/2003
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, přílohy č. 3, kdy
je přípustné znečištění povrchových vod chloridy 250 mg/l.
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Dle ustanovení § 67 vodního zákona je v aktivní zóně zátopového území možné pouze
umístění staveb souvisejících s vodním zákonem a nezbytných staveb dopravní a
technické infrastruktury za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že
bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.
Provést inženýrsko-geologický průzkum především s cílem prověřit a vhodnými postupy
minimalizovat rizika půdních sesuvů.
Provést hydrogeologické šetření pro zachycení proudění podpovrchových vod a navrhnout
řešení pro účinné převedení těchto vod přes zemní těleso.

Půda
•

Bude upřesněn trvalý a dočasný zábor pro vybranou variantu po přesném zaměření terénu.

•

V místech, kde bude trasa vstupovat na lesní pozemky, nebo kde bude zasahovat do 50 m
od kraje lesa, musí investor požádat o odnětí z PUPFL, příp. o souhlas se zásahem do
ochranného pásma.

•

V místech, kde bude trasa vstupovat na zemědělské pozemky, musí investor stavby
požádat, podle § 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, o souhlas s odnětím ze ZPF.

•

Zpracovat výpočet náhrad škod na lesních a zemědělských pozemcích a určit výši
poplatku za trvalé a dočasné odnětí dotčených pozemků určených k plnění dané funkce.

•

V případě dočasného záboru PUPFL je nutné zpracovat projekt rekultivace lesních
pozemků dočasně odňatých z PUPFL.

•

Skrývku kulturních vrstev půdy je nutné provádět a skrývané zeminy využívat ve smyslu
§ 10 vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb. Případné deponie zeminy musí být ošetřovány
podle požadavků uvedené vyhlášky.

•

Skrývanou půdní vrstvu doporučujeme využít zejména pro biologické rekultivace a
zúrodnění méně kvalitních půd v zájmovém území.

•

Jako součást podrobné projektové dokumentace vypracovat studii pozemkových úprav a
změn vyplývajících z umístění stavby komunikace. V rámci této studie je nutné řešit
zajištění dopravní přístupnosti pozemků dotčených výstavbou komunikace. Konkrétní
řešení doporučujeme konzultovat s majiteli dotčených pozemků.

Památky a archeologie
•

Při přípravě stavby je nutné respektovat povinnosti vplývající ze stavebního zákona a
zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb. a jeho novely 242/1992 Sb. Již před
započetím vlastní realizace stavby je výhodné kontaktovat odborníky archeologické
památkové péče Archeologického ústavu Akademie věd České republiky (se sídlem
Letenská 4, 118 01 Praha 1), kteří tak mohou v dostatečném předstihu zajistit provedení
průzkumných, popřípadě předstihových výzkumných prací.

Hluk a obyvatelstvo
•

Pro vybranou variantu musí být v dalších fázích projektové přípravy aktualizována
hluková studie, která se zaměří nejenom na fázi provozu, ale i fázi výstavby. Upřesní
konkrétní protihluková opatření v kritických místech.
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• Bude zpracován plán organizace výstavby (POV). V něm budou konkretizována opatření
na minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí během výstavby.
Jedná se především o:
o ochranná opatření u významných zdrojů hluku (kryty, mobilní zástěny, kontrola
technického stavu), na základě výsledků aktualizované hlukové studie,
o vyloučení provádění hlučných prací v noční době od 21,00 do 7,00 hodin,
o zamezení šíření prašnosti do okolí za suchého počasí kropením a vhodnou manipulací
se sypkými materiály, udržování vozovek v bezprašném stavu,
o kontrolu zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
cesty, zakrytí sypkého materiálu plachtou,
o zajištění očisty vozidel před výjezdem z areálu staveniště,
o upřesnění přepravních tras při dovozu a odvozu materiálu, aby byl minimalizován vliv
na obyvatelstvo i přírodu. Vyloučit pojíždění nákladních automobilů ve volné krajině.
Využít co nejkratší napojení na stávající silniční síť.
o plochy pro zařízení staveniště realizovat v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby,
v plochách s nízkou ekologickou stabilitou a nezasahovat do prvků ÚSES (biocenter a
biokoridorů), do významných botanických a zoologických lokalit, do nivy
Panenského potoka. Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz odpovídal
platným předpisům v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, likvidace
odpadních vod atd.).
Dopravní řešení
Pro další stupně projektové přípravy doporučujeme, na základě vyjádření Odboru dopravy
Krajského úřadu Libereckého kraje, následující:
•

z důvodu většího počtu cyklistů a jejich bezpečnosti ponechat stávající silnici I/13 pro
provoz cyklistické dopravy a pěších. Vyřešit napojení na obchvat. Přesměrovat
cyklistickou dopravu mezi Jablonným v Podještědí a Rynolticemi na místní komunikaci
vedoucí ve směru na Liberec a na opuštěnou (stávající) silnici I/13.

•

v prostoru mimoúrovňového křížení silnice I/13 se silnicí III/27018 (do Kněžice) ve
směru z Liberce na Nový Bor řešit odbočení vpravo z přeložky silnice I/13 jednosměrným
sjezdem na silnici III/27018 a následně přes průsečnou křižovatku jednostranným
výjezdem zpět na přeložku silnice I/13. Řešení je náhradou za levé odbočení na stykové
křižovatce v km 181.

•

v prostoru mimoúrovňového křížení přeložky silnice I/13 s místní komunikací do
Židovice ve směru z Liberce na Nový Bor řešit odbočení vpravo z přeložky silnice I/13
oboustrannou spojkou na stávající silnici I/13, resp. místní komunikaci do Židovice jako
náhradu za levé odbočení na této stykové křižovatce.
Navrhované bezkolizní pravé odbočení z obchvatové silnice je možné navrhnout pouze
1x.

Odpady
•
•

Bude upřesněna bilance odpadů a zpracován plán odpadového hospodářství, který
specifikuje nakládání se vzniklými odpady v souladu s legislativou.
Při výběrovém řízení na dodavatele prací by mělo být jedním z kritérií výběru, zajištění a
garance dodavatele k plnění ochrany složek životního prostředí při provádění prací.
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D.IV.2 Období výstavby
•

Výstavba bude probíhat v souladu se schváleným Plánem organizace výstavby (POV).
Staveniště musí být vybaveno tak, aby veškeré produkované odpadní vody byly řádně
zneškodňovány a nedocházelo ke znečisťování povrchových ani podzemních vod.
Všechny používané stroje při realizaci stavby i odlesňování musí být v dobrém
technickém stavu a to zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

•

Zvláště ohleduplně a v souladu se schváleným Plánem organizace výstavby (POV) je
potřeba postupovat při stavebních pracích v nejcennějších lokalitách a v jejich okolí, tj. v
nivě Panenského potoka, při průchodu cípem lesa.

•

Neskladovat v areálu staveniště látky škodlivé vodám, včetně zásob PHM pro stavební
mechanismy. Nutné doplňování pohonných hmot do málo pohyblivých stavebních strojů
realizovat za přísných preventivních opatření (ochranné vany, sorbenty apod.).

•

Minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi a tuto techniku zabezpečit
lokálním zpevněným podložím (panely) v podobě instalací záchytných nádob se sorbenty
pod stojícími stavebními mechanismy.

•

Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště.

•

Používat chemická WC.

•

V případě jištění úniku látek škodlivých vodám do prostředí postupovat podle Havarijního
plánu. Asanaci havárie zajistit u odborné firmy a neprodleně informovat vodohospodářský
orgán.

•

Vjezd do trasy stavby řešit tak, aby se v maximální míře vyhýbala obytným lokalitám.

•

Zajistit důsledné čištění nákladních automobilů před vjezdem na veřejné komunikace.

Zeleň
•

Kácení dřevin realizovat v nezbytně nutném minimálním rozsahu pouze v období
vegetačního klidu (říjen-březen).

•

Chránit stromy, které nebudou pokáceny a budou se nacházet v blízkosti pohybu stavební
techniky, podle ČSN DIN 18 920, tzn. realizovat opatření na zachování zbytkové zeleně
(ochrana kmene i ochrana kořenové části) během stavby, včetně ochrany dřevin při
přeložkách inženýrských sítí.

•

V západní části zájmového území u stávající silnice I/13, na odbočce k železniční zastávce
a Dvornímu rybníku je oboustranná lipová alej, která je chráněna státem. Žádná z
navržených variant nebude do této aleje zasahovat, ani ji ovlivňovat. Zvýšenou pozornost
je třeba věnovat v období výstavby, aby nedošlo k poškození lip nějakou větší stavební
mechanizací.

•

Realizovat navržené sadové úpravy stavby přesně dle projektu. Pro výsadbu budou
preferovány dřeviny geograficky původní a odpovídající místním podmínkám.

Voda
•
•

Vypracovat pro stavbu Havarijní plán pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám.
Ve fázi výstavby důsledně dodržovat vodohospodářské předpisy a normy k ochraně
povrchových i podzemních vod.

EVERNIA s.r.o.

strana 141

Dokumentace dle př. č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/13 Rynoltice - Lvová

Půda
•

Z hlediska záborů postupovat dle Záborového elaborátu, který musí být vypracován se
zásadami minimalizovat dočasné zábory zemědělské a lesní půdy.

•

Kde u lesní půdy není dočasný zábor navržen, tak toto dodržet.

•

Zajistit oddělené deponování ornice a podorniční vrstvy.

•

V bezprostřední blízkosti komunikace (do 10 m) vyloučit zemědělskou produkci.

Památky a území s předpokládanými archeologickými nálezy
•

V období výstavby nelze vyloučit vliv na sloupcová boží muka, která se nacházejí u
odbočky na místní komunikaci do Židovic. Tato boží muka nesmí být při výstavbě
poškozena a je možné jejich posunutí do bezpečné vzdálenosti od silnice I/13. Za souhlasu
příslušných orgánů a Památkového ústavu.

•

Veškerá stavební činnost také podléhá stavebnímu zákonu a zákonu o státní památkové
péči 20/1987 Sb. a jeho novely 242/1992 Sb.

•

Zajistit archeologický dohled vzhledem k tomu, že zájmové území se pokládá za území
s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst.2, z.č. 20/87 Sb., o státní péči ve znění
novely zákona č. 242/92 Sb. Investor v předstihu před zahájením výstavby uzavře
smlouvu o podmínkách provedení archeologického dohledu a záchranného
archeologického výzkumu.

Hluk
•

Realizovat navržená preventivní opatření na minimalizaci hluku při výstavbě, jako jsou
např. protihluková ochrana stacionárních zařízení, dodržování pracovní doby od 7 do 21
hodin, omezení těžké nákladní dopravy na pracovní dny, minimalizace výstavby o
víkendech, omezení hlučných stavebních prací v brzkých ranních a pozdních odpoledních
hodinách apod., s cílem zajistit dodržení limitních hodnot hluku dle NV 502/2000 Sb.

Ochrana ovzduší
•

Při výstavbě dodržovat dobu, kdy je povolen zvýšený hygienický limit pro stavbu, to je od
7 do 21 hodin.

•

Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi. Realizovat opatření na snížení prašnosti při výstavbě (kropení,
pravidelné čištění vozovek apod.).

Odpady
•

Upřesnit v prováděcích projektech stavby jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění.

•

Vytvořit ze strany dodavatele stavby v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.

•

Přednostně znovu využívat, popř. recyklovat a energeticky využívat vzniklé odpady před
jejich ukládáním na skládku.

•

Odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště.
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Předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.

D.IV.3 Období provozu
•

Po uvedení přeložky silnice I/13 v úseku Rynoltice - Lvová do provozu prověřit hlukové
zatížení nejbližších obytných objektů v úsecích, kde hluková studie stanovila hodnoty
hluku blízké hygienickým limitům. V případě překročení hygienických limitů navrhnout a
realizovat dodatečná protihluková opatření. Rozsah monitorování hluku upřesnit na
základě výsledků těchto měření. V případě nesplnění hlukových limitů ve vnějším
prostoru je nezbytné zajistit ochranu vnitřních prostor, změnu užívání stavby, případně
vykoupení stavby. Vyhodnotit účinnost navržených protihlukových opatření.

•

Na svahy násypů a zářezů, použít ornici ze skrývky. Zatravnění a výsadbu zeleně provést
v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů. Na
svahy s větším sklonem použít geotextilii s travním semenem. O vysázené dřeviny je
nezbytné alespoň dva roky pečovat (zálivka, dosadba).
• V rámci kompenzačních opatření realizovat náhradní výsadbu dřevin za vykácené
dřeviny rostoucí mimo les. Rozsah náhradní výsadby a lokality stanoví orgán ochrany
přírody.
• V případě nově založených lesních porostů (plochy z dočasného odnětí z PUPFL) až do
stadia jejich zajištění ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., musí být zajištěna následná péče
o ně.
• V bezprostřední blízkosti komunikace (do 10 m) vyloučit zemědělskou produkci, do větší
vzdálenosti (min. 40-50 m) od komunikace vyloučit pěstování listové zeleniny, z dalších
zemědělských plodin pěstovat v tomto pásu pouze rostliny, jejichž části určené ke
spotřebě nekumulují rizikové prvky a rizikové látky, nebo takové rostliny, které se
nekonzumují.
•

V místě přiblížení silnice k povrchovému toku Panenského potoka je nutné dbát na
funkčnost všech technických bariér (např. svodidla, zábradlí, betonové ochranné zídky,
odvodňovací příkopy), které by mohly zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s
vodou v povrchovém toku, který má vůči vstupu případného kontaminatu nulový stupeň
přírodní ochrany. Lze doporučit pravidelné kontroly a údržbu těchto technických zařízení.
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CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Při výběru a popisu dotčených složek životního prostředí a formulací závěru o možných
vlivech stavby na životní prostředí, bylo využito projektové dokumentace od firmy Valbek
spol. s r.o., která je ve fázi studie. Dále výsledků průzkumu stavu některých složek životního
prostředí, jako: botanický a zoologický průzkum, průzkum vlivu na les, průzkum hlukové a
imisní situace, rozbor území z hlediska zemědělské půdy a vod a dalších dostupných
materiálů. Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací.
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ , platné od roku 1998
a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z rovnice
difúze, založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z
kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin
vychází z Gaussova normálního rozdělení trojrozměrném prostoru, kde ve směru proudění
vzduchu převládá transport znečišťujících látek nad difúzí.
Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů. Do
výpočtu zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat krátkodobé i roční
průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby překročení
zvolených hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru
s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a
doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu
rozložení četností směru a rychlosti větru i různé třídy
teplotní stability atmosféry.
Metodika
umožňuje
výpočet
krátkodobých
hodinových koncentrací a průměrných ročních
koncentrací znečišťujících látek. Pro CO provádí
výpočet 8mi hodinových průměrných koncentrací a
pro SO2 a PM10 umožňuje výpočet 24hodinových
koncentrací. V souladu s platnou
legislativou
zajišťuje výpočet imisních koncentrací NO2 a PM10.
Zpracovatel rozptylové studie je držitelem licence programu SYMOS97v2003, verze 6.0.
Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy byl použit program HLUK+ firmy JpSoft ver.
8.24profi „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5202 (RNDr. Miloš
Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí
z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy,
autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České
republiky ze dne 20. 11. 1991, a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy z roku
2005, nahrazující přílohu č.1 Metodických pokynů. Podle této metodiky je počítána
ekvivalentní hladina hluku LAeq,T od trasy s proměnným dopravním provozem v libovolném
referenčním bodě, vyjádřená v jednotkách dB.
V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem. Počítají se hodnoty
akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním
prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A.
Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, provedených autory programu, je možno
teoretické výsledky výpočty i pro složitější dopravně-urbanistické situace zařadit do II. třídy
přesnosti s chybou ±2 dB. Velmi důležitou skutečností přitom je, že při všech ověřovaných
běžných situacích je vypočítaná hodnota vždy vyšší než hodnota LAeq reálně naměřená.
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Hodnoty LAeq získávané na základě výpočtů postupem dle metodiky výpočtu hluku ze silniční
dopravy tedy jsou na straně bezpečnosti výpočtu.
Akustická situace byla zjišťována výpočetním postupem. K výpočtům bylo použito výše
popsaného programu HLUK+ pásma.
Případné další, zde neuvedené metodiky a postupy, jsou uvedeny v příslušných kapitolách
dokumentace nebo v samostatné odborné příloze.
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D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ
SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

Dokumentace byla zpracována standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech nebo odborných přílohách. Upřesňování podkladů bude probíhat
v dalších stupních projektové dokumentace běžným postupem.
Použité intenzity dopravy byly převzaty ze studie „I/13 Rynoltice - Lvová - Prognóza intenzit
dopravy“, kterou zpracovala pro Ředitelství silnic a dálnic ČR firma CityPlan spol. s r.o.,
Praha.
Při shromažďování podkladů se nevyskytly žádné zásadní problémy a všechny dostupné
informace byly zapracovány do dokumentace.
V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky v podkladech a ve
znalostech, které by bránily formulování konečného závěru.

EVERNIA s.r.o.

strana 146

Dokumentace dle př. č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/13 Rynoltice - Lvová

ČÁST E

Porovnání variant
řešení záměru
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
E.1 POROVNÁNÍ VARIANT PO JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Záměr výstavby obchvatu na silnici I/13 kolem obce Lvová je navržen celkem ve třech
variantách A, B a C, které jsou v této kapitole porovnány s variantou nulovou. Ta představuje
stav bez realizace záměru. Varianty se liší ve své druhé polovině a to směrovým i výškovým
vedením trasy, délkou mostů, počtem opěrných zdí a počtem a délkou protihlukových stěn.
Všechny varianty jsou po jednotlivých složkách životního prostředí průběžně porovnány v
kapitole D. V následující tabulce je provedena základní rekapitulace. Je zde uvedena celková
kvantifikace vlivů podle 5-ti členné stupnice pro hodnocení staveb a činností. Jedná se o
stupnici převzatou z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“
daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení).
Stupnice je podrobněji uvedena v kapitole D.I, zde pouze ve stručnosti:
Obecná přijatelnost řešení:

1 – jednoznačně nepřijatelné
2 – nepřijatelné, nebo přijatelné s velkými výhradami
3 – přijatelné s většími výhradami, na rozhraní
4 – přijatelné s dílčími výhradami
5 – jednoznačně přijatelné, bezproblémové, ideální

Tabulka 51: Srovnání posuzovaných aktivních variant i nulové varianty podle významnosti vlivů
Ukazatele
Obyvatelstvo
vliv na zdraví
sociální a ekonomické důsledky
riziko dopravních nehod
hluk
Ovzduší
imise
klima
Voda
vliv na zdroje pitných vod
léčivé a minerální vody
vliv na povrchové vody
vliv na podzemní vody
Půda, geologie
zábor půdy
kontaminace půdy
vliv na erozi půdy
vliv na nerostné zdroje
Flóra, fauna, ekosystémy
vliv na lokality chráněných druhů
vliv na faunu a flóru
vliv na zvláště chráněná území
vliv na významné krajinné prvky
vliv na ÚSES
vliv na lokality Natura 2000
Antropogenní systémy
vliv na budovy, hmotný majetek
vliv na archeologická naleziště
vliv na kulturní památky
EVERNIA s.r.o.

Varianta A

Hodnocení vlivů
Varianta B
Varianta C

nulová V0

4
4
4
4

3
4
3
3

4
4
4
4

2
3
2
2

4
5

4
5

4
5

3
4

5
5
4
4

5
5
4
4

5
5
4
4

5
5
4
4

3
4
4
5

3
4
4
5

3
4
4
5

5
4
5
5

2
3
4
2
4
5

4
4
4
4
3
5

3
3
4
3
4
5

4
5
5
5
3
5

4
4
5

4
4
5

3
4
5

4
5
5
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vliv na dopravu
vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
vliv na ekologickou únosnost území
vliv na krajinný ráz
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4
5

3
5

4
5

2
5

4
2

4
4

4
3

4
4

Ze vzájemného porovnání variant vyplývá, že z hlediska vlivu na ekosystémy je
nejpřijatelnější varianta B, která je nejvíce vedena v trase stávající silnice a je tedy nejvíce
vzdálena od nivy Panenského potoka, jako nejcennější přírodní lokality daného prostoru.
Představuje také menší rozsah záboru lesní půdy. Na druhou stranu je spojena s nepatrně
největším zásahem do CHKO Lužické hory. Jedná se však z největší části o III. okrajovou
zónu CHKO. Tato varianta v úseku cca km 1,220 – 1,420 neřeší odvedení dopravy od
obytných objektů. Směrově i výškově je vedena ve stopě stávající silnice I/13. V podstatě
zachovává základní principy stávajícího stavu. To by si velmi pravděpodobně vyžádalo
snížení rychlosti, neboť komunikace prochází mezi obytnou zástavbou.
Z hlediska krajinného rázu, který je navíc řešen a analyzován v samostatné studii, je možné
konstatovat, že navrhovaný záměr má v určité míře rušivý zásah do jednotlivých kritérií a
znaků krajinného rázu. Navíc celá oblast leží v krajinné památkové zóně Lembersko. Zásah
jednotlivých variant do krajinného rázu lze hodnotit následovně: nejhorší je varianta A a to na
hranici přijatelnosti, dále je varianta C přijatelná s výhradami a varianta B je přijatelná.
Z hlediska obyvatelstva jsou pak vhodnější varianty A a C, které v km 1,220 - 1,420 odklání
dopravu více od stávající zástavby. Varianta A, na rozdíl od varianty C, není spojena
s demolicí žádného objektu. Vedení v této variantě však neznamená pro obyvatele domů č.p.
48 a 51 zlepšení stávajícího stavu, protože zatímco nyní je veškerá doprava vedena za domy
(domy jsou otevřené směrem do údolí Panenského potoka), vedení ve variantě A by
znamenalo vytvoření výhledu na frekventovanou komunikaci přímo z obytných částí domů.
Obě varianty zabírají a znehodnocují značnou část pozemků náležících k obytným domům.
Obytné domy by byly od silnice chráněny protihlukovou stěnou. Varianta C, která uvažuje s
demolicí obou objektů a návrhem plynulejší trasy, představuje z dlouhodobého pohledu
pravděpodobně nejméně konfliktní řešení. A to jak z hlediska obyvatelstva tak i z hlediska
ochrany přírody. Vyžaduje však demolici dvou obytných objektů s č.p. 48 a 51. Lepší
směrové vedení a jízdní vlastnosti vykazuje zejména při porovnání s variantou B.
Z hlediska krajinného rázu je možné konstatovat, že na základě podrobnější analýzy
představuje záměr v omezené míře zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých
charakteristik krajinného rázu. Varianta A je z hlediska vlivu na krajinný ráz na hranici
přijatelnosti, varianta B je přijatelná a varianta C je přijatelná s výhradami.

E.2 POROVNÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VARIANT
Následující tabulka pak uvádí porovnání technických parametrů jednotlivých navrhovaných
variant.
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Tabulka 52: Porovnání technických parametrů u jednotlivých navrhovaných variant
položka
jednotka
délka varianty přeložky silnice I/13
km
výkopy
tis.m3
zemní práce
násypy
tis.m3
plocha přeložek a úprav dotčených komunikací
m2
ha
ZPF
ha
zábor
PUPFL
ha
ostatní
ks
počet
mosty
m
celková délka
ks
počet
opěrné zdi
m
celková délka

Varianta A
2,161
91,0
102,0
8 100
2,4
0,7
1,3
2
50
2
450

Varianta B
2,181
73,0
44,5
7 750
2,5
0,2
1,5
2
60
1
200

Varianta C
2,163
80,0
103,2
7 350
2,4
0,6
1,4
2
50
1
200

E.3 POROVNÁNÍ VARIANT FORMOU ROZHODOVACÍHO STROMU
Výsledky provedeného hodnocení jsou shrnuty formou rozhodovacího stromu (viz Technické
podmínky č. 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby, Evernia s.r.o., 2006),
který je přílohou dokumentace. Rozhodovací strom je formalizované schéma, ve kterém jsou
hierarchicky uspořádány jednotlivé složky – podsložky – prvky životního prostředí. V reálné
praxi se jedná o čtyři až pět úrovní. Konečným výstupem je zhodnocení celkové přijatelnosti a
pořadí výhodnosti jednotlivých variant. První hierarchickou úrovní jsou jednotlivé základní
složky životního prostředí (obyvatelstvo, ovzduší, voda, půda, biota, atd.). Tyto složky se dále
dělí na podsložky a prvky (např.: voda – voda povrchová – vodní toky). Použitá barevná
stupnice vyjadřuje přijatelnost vlivu stavby na jednotlivé složky, podsložky a prvky životního
prostředí a významnost daného vlivu z hlediska dalšího posuzování.
Tabulka 53: Základní charakteristika přijatelnosti záměru
č.
5
4
3
2
1

barva

přijatelnost
Přijatelný bez výhrad
Dílčí výhrady
Střední výhrady
Velké výhrady
Nepřijatelný

E.4 VÝSLEDNÉ DOPORUČENÍ
Nulová varianta se jeví z hlediska vlivu na obyvatelstvo jako přijatelná s velkými výhradami s
nadprůměrným rizikem pro řidiče i obyvatele. Dokumentace EIA podporuje nutnost řešení
současného nevyhovujícího stavu. Na základě provedených průzkumů a šetření lze
konstatovat, že předložený záměr nemá zásadní limitně negativní dopady na jednotlivé složky
životního prostředí a je realizovatelný ve všech třech variantách. Realizace je podmíněna
dodržením navržených minimalizačních a ochranných opatření, jak pro období výstavby, tak
samozřejmě i provozu. Varianta A je z hlediska zásahu do nivy Panenského potoka a vlivů na
krajinný ráz na hranici přijatelnosti. Varianty B a C jsou přijatelné a to s dílčími - pro var. B a
středními výhradami - pro var. C.
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ČÁST F

Závěr
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F. ZÁVĚR
Bylo provedeno posouzení vlivu připravované stavby „I/13 Rynoltice - Lvová“ na životní
prostředí podle přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění. Na základě provedených průzkumů a šetření lze konstatovat, že předložený
záměr nemá limitní negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí a je ve všech
třech variantách realizovatelný. Dílčí předpokládané vlivy jsou svým rozsahem a významem
přiměřené kategorii stavby a velikosti záboru a neznamenají překročení legislativně
stanovených limitů. Přínosem posuzované stavby je významné zlepšení hygienické a
bezpečnostní situace v katastrálním území Lvová a zlepšení dopravních parametrů dotčeného
úseku silnice I/13 s pozitivními dopady na plynulost a bezpečnost dopravy. Nulová varianta
se jeví z hlediska vlivu na obyvatelstvo jako přijatelná s velkými výhradami s nadprůměrným
rizikem pro řidiče i obyvatele. Dokumentace EIA podporuje nutnost řešení současného
nevyhovujícího stavu. Navržené varianty hodnotí takto: varianta A je, zejména kvůli vlivu na
krajinný ráz a biologicky hodnotnou nivu Panenského potoka, na hranici přijatelnosti.
Varianty B a C jsou přijatelné.
Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto
lze stavbu silničního obchvatu doporučit k realizaci. Realizace je podmíněna dodržením
navržených minimalizačních a ochranných opatření, jak pro období výstavby, tak
samozřejmě i provozu.
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ČÁST G

Všeobecně srozumitelné shrnutí
netechnického charakteru
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru je umístěno jako SOUHRN na
úplném začátku dokumentace na str. 5 – 9 na barevném papíře.
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ČÁST H
Přílohy
- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
- Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je požadováno podle §
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
- Rozhodovací strom
- Přehledná situace variant v měřítku 1 : 10 000
- Problémová mapa - varianta A v měřítku 1 : 5 000 a podélný profil
- Problémová mapa - varianta A v měřítku 1 : 5 000 a podélný profil
- Problémová mapa - varianta A v měřítku 1 : 5 000 a podélný profil
- Krajinný ráz
- Hluková studie
- Rozptylová studie
- Prognóza intenzit dopravy
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H. PŘÍLOHY
H.1 VYJÁDŘENÍ A STANOVISKA
•

Vyjádření městského úřadu Jablonné v Podještědí, jako příslušného stavebního úřadu,
k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

•

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je požadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb: vyjádření Chráněné krajinné oblasti
Lužické hory a vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru rozvoje
venkova, zemědělství a životního prostředí

H.2 MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V DOKUMENTACI
H.2.1 Dokladová část
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Literatura
Rozhodovací strom
Posouzení vlivů na krajinný ráz s vizualizací variant
Hluková studie
Rozptylová studie
Prognóza intenzit dopravy

H.2.2 Mapové přílohy
Přehledná situace variant v měřítku 1 : 10 000
Problémová mapa - varianta A v měřítku 1 : 5 000 a podélný profil
Problémová mapa - varianta B v měřítku 1 : 5 000 a podélný profil
Problémová mapa - varianta B v měřítku 1 : 5 000 a podélný profil
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LITERATURA A PODKLADOVÉ MATERIÁLY
A) Základní podkladové materiály k danému úkolu
•

Valbek spol. s.r.o.: I/13 – Obchvat Lvová, technická studie a ekologické ověření trasy,
Liberec 10/2006

•

Evernia s.r.o.: Studie I/13 Lvová obchvat, ekologická část, Liberec 2006

•

CityPlan spol. s r.o.: I/13 Rynoltice - Lvová, Prognóza intenzit dopravy, Praha

•

ÚPO Jablonné v Podještědí se změnami v platném znění

B) Zákony a předpisy
Použity byly platné zákony a předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle sbírky
zákonů a právnického programu ASPI. V textu jsou citovány:
•

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

•

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

•

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona
ČNR č. 114/92 Sb.

•

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

•

Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

•

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

•

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

•

Zákon 231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

•

Zákon 242/1992 Sb. o státní památkové péči

•

Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

•

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 1. června 2006, o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací

•

Liberko M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA Praha,
červen 1991.

•

Liberko M.: Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Planeta 2/2005, str.
4-32.

•

Liberko M.: Hluk pozemní dopravy a ochrana proti němu. In: Dopravní hluk, sborník
přednášek k semináři České akustické společnosti, Praha 1996.

•

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

•

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší
z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Věstník MŽP 3/1998, Praha.

•

Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR. Imisní mapy 2006.
Internetová stránka ČHMÚ Praha.

•

Zjištění aktuální dynamické skladby vozového parku a jeho emisních parametrů.
ATEM Praha, říjen 2001.
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•

Horníček K.: Emise z automobilové dopravy. In: Sborník semináře Metody stanovení
emisí a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. Pardubice 1995.

•

Evernia s.r.o.: Technické podmínky: Hodnocení průchodnosti území pro liniové
stavby, Ministerstvo dopravy ČR, Liberec, 2006

•

Evernia s.r.o.: Technické podmínky: Migrační objekty pro zajištění průchodnosti
dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, Ministerstvo dopravy ČR, Liberec 2006

C) Další vybraná literatura
•

AUGUSTIN J. (2001): Velká encyklopedie měst a obcí ČR, Nakladatelství Arbor,
Sokolov

•

BOHÁČ P., KOLÁŘ J. (1996): Vyšší geomorfologické jednotky České republiky. –
Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha

•

CULEK M. [ed.] a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky. – Enigma,
Praha

• ČHMÚ: Znečištění ovzduší v datech – Česká republika, roky 2004 a 2005
•

DEMEK J. [ed.] & al. (1987): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. – Academia,
Praha, 584 pp.

•

HŮRKA K., VESELÝ P. & FARKAČ J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera:
Carabidae) k indikaci kvality prostředí. Klapalekiana, 32: 15-26.

•

JANDERKOVÁ, J., MACKOVČIN, P., ŠEFRNA, L., MACKŮ, J., SÁŇKA, M.,
TOMÁŠEK, M., NOVÁK, P.(2000): Systém komplexního hodnocení půd. Závěrečná
zpráva VaV MŽP. AOPK ČR Brno, 2000.

•

JANDERKOVÁ, J., MACKŮ, J., SÁŇKA, M., ŠEFRNA, L.,.(2001): Ověření
systému komplexního hodnocení půd na modelovém území. Závěrečná zpráva úkolu
F08 MŽP. AOPK ČR Brno, 2001.

•

LIBERKO M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA Praha,
červen 1991.

•

LIBERKO M.: Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Planeta 2/2005,
str. 4-32.

•

LIBERKO M.: Hluk pozemní dopravy a ochrana proti němu. In: Dopravní hluk,
sborník přednášek k semináři České akustické společnosti, Praha 1996.

•

NĚMEČEK, J. a kol.(1967): Průzkum zemědělských půd ČSSR (Souborná metodika).
1 díl. MZVŽ.

•

NĚMEČEK, J. a kol.(2001): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky
ČZU Praha, 78 s.

•

NEUHÄSLOVÁ, Z. (1998): Mapa potencionální přirozené vegetace české republiky,
Academia Praha

•

QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa – Stud. Geogr., Brno

•

Statistický lexikon obcí České republiky 2005, ČSÚ

•

TICHÁ T. a kol. (2004): Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF –
nakladatelství ARCH, Praha
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•

VLČEK V. [ed.] a kolektiv (1984): Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia Praha

•

Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR. Imisní mapy pro rok
2006. Internetová stránka ČHMÚ Praha.

•

Zjištění aktuální dynamické skladby vozového parku a jeho emisních parametrů.
ATEM Praha, říjen 2001.

•

http://.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/

•

www.env.cz

•

www.chmi.cz

•

www.cuzk.cz

•

www.nature.cz

•

www.czso.cz

•

www.uhul.cz

•

http://heis.vuv.cz

•

www.monumnet.npu.cz

•

http://twist.up.npu.cz

•

mapy.seznam.cz
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