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ČÁST A - Údaje o oznamovateli
1. Obchodní firma
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4
2. IČ
65 99 33 90
3. Sídlo
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4
4. Oprávněný zástupce
Ing. Bohumil Vebr
Ředitel Správy Pardubice
Hlaváčova 902
530 02 Pardubice
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ČÁST B - Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
I/37 Pardubice – MÚK Palackého, dostavba
zařazení podle přílohy č. 1:
Svým charakterem lze oznamovaný záměr zařadit následovně:
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).
Sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad Pardubického kraje odbor
životního prostředí a zemědělství v Pardubicích.
2. Kapacita (rozsah) záměru
Oznamovaný záměr řeší přestavbu stávající tříramenné mimoúrovňové křižovatky
„Palackého“.
Z hlediska prostorového je stavba situována do stávajícího prostoru křižovatky, kde
v maximální možné míře využívá stávající silnice. Základním principem stavby je rozšíření
stávajících silnic v prostoru křižovatky přidáním dalšího jízdního pásu a úprava a doplnění
křižovatkových větví (včetně vylepšení parametrů odbočovacích a připojovacích pruhů).
Silnice I/37 bude rozšířena ze stávající dvoupruhové na komunikaci čtyřpruhovou kategorie
MS 24,5/70, se středním dělícím pásem. Zároveň bude doplněna o křižovatkovou větev
Chrudim – Pardubice zapojenou do upravené stávající okružní křižovatky u Hypernovy.
3. Umístění záměru
Kraj: Pardubický
Obce: Pardubice
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Oznamovaný záměr představuje přestavbu stávající tříramenné mimoúrovňové křižovatky
„Palackého“. Začátek úpravy silnice I/37 bude nutné zkoordinovat s připravovanou přímo
související stavbou „Rozšíření I/37 Pardubice – Trojice“.
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/37 je nejdůležitější severojižní komunikací bývalého Východočeského kraje.
Propojuje významná města jádrového území Hradecko-pardubické aglomerace (Jaroměř –
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim) a má přímou vazbu na dálnici D11 a silnice I/33,
I/11, I/35 a I/34. Po výstavbě dálnice D11 a rychlostní silnice I/35 bude propojovat i dopravní
síť mezinárodního významu.
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Z tohoto důvodu je výstavba silnice I/37 zařazena mezi veřejně prospěšné stavby závazné
části územního plánu VÚC Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace, který byl
schválen usnesením vlády ČR č. 191 dne 26.2.2001.
Zkapacitnění průjezdu Pardubicemi tak patří mezi aktuální požadavky na zlepšení dopravní
situace v Pardubicích i jejich aglomerace.
Stavba se nachází v problémové lokalitě západní části města Pardubice. Silnice I/37
prochází městem ve směru sever – jih a v dotčeném úseku je po I/37 vedena v peáži silnice
I/36 Nové Město – Pardubice – Holice. V prostoru stávající MÚK Palackého je navíc situace
velmi složitá díky kumulaci tras silniční a železniční dopravy.
Stávající křižovatka MÚK Palackého je mimoúrovňová tříramenná s hlavním směrem
vedeným v trase od Hradce Králové do přednádraží (ul. Palackého), tj. ve směru I/36.
Začátek úpravy silnice I/37 bude nutné zkoordinovat s připravovanou přímo související
stavbou „Rozšíření I/37 Pardubice – Trojice“. Vedení silnice I/37 ve směru Hradec Králové –
Pardubice – Chrudim je dopravní závadou, kritickým místem je napojení větve MÚK na most
přes železniční trať Pardubice – Hradec Králové.
Komunikace v řešeném úseku je dvoupruhová a i za předpokladu, že by nárůst dopravy
v následujících letech nebyl tak vysoký jako za posledních 5 let, kapacitně nevyhoví.
Nezbytnost výstavby vyplývá z předpokládaného výrazného nárůstu intenzity dopravy po
dokončení plánované výstavby vnější rychlostní sítě, zahrnující R 35 a D11 a výhledové
propojení Hradce Králové s Chrudimí čtyřpruhem i z dopravní funkce I/37, která je
v Pardubicích součástí základního komunikačního systému města, kde úsek od Doubravic
po Jesničánky plní i funkci vnějšího okruhu centra.
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Základním principem záměru je rozšíření stávajících silnic v prostoru křižovatky přidáním
dalšího jízdního pásu a úprava a doplnění křižovatkových větví (včetně vylepšení parametrů
odbočovacích a připojovacích pruhů).
Silnice I/37 bude rozšířena ze stávající dvoupruhové na komunikaci čtyřpruhovou kategorie
MS 24,5/70, se středním dělícím pásem. Zároveň bude doplněna o křižovatkovou větev
Chrudim – Pardubice zapojenou do upravené stávající okružní křižovatky u Hypernovy.
Rozhodujícími objekty stavby jsou:
SO 101 Dostavba levého jízdního pásu I/37
SO 102 Přestavba větve Pardubice – Chrudim
SO 103 Větev Chrudim – Pardubice
SO 105 Obnova krytu využitých komunikací
SO 201 Most na silnici I/37 v km 0,245
SO 203 Opěrná zeď silnice I/37
SO 303 Přeložka kanalizace DN 300
S ohledem na dopravní význam stávající křižovatky a velice problematickou možnost vedení
objízdných tras, se předpokládá realizace záměru za provozu, který bude omezován ve
vazbě na postup výstavby.
7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

V době zpracování oznámení nebyly známy konkrétní termíny výstavby záměru.
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8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Pardubický
Obce: Pardubice
9.

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Rozhodnutí o využití území

- příslušný stavební úřad

Stavební povolení

- příslušný stavební úřad
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Realizace oznamovaného záměru nepředpokládá žádný významný zábor zemědělského ani
lesního půdního fondu.
V současné době nebylo provedeno zaměření stavby, a proto nejsou známy přesné zábory
pozemků. V naprosté většině se jedná o ostatní plochy. Pokud budou zabírány plochy
zemědělské půdy, pak se bude jednat o rozsah v řádu desítek m2 a zároveň půjde o plochy,
které neslouží zemědělské činnosti.
Dotčená ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody nejsou polohou posuzovaného záměru
dotčena.
Z hlediska ochrany nerostných surovin není v zájmovém prostoru, ani v nejbližším okolí
evidováno chráněné ložiskové území (CHLÚ) stanovené pro ochranu ať již vyhrazených, či
nevyhrazených nerostů.
Ochranná pásma lesních porostů (50 m od hranice lesních pozemků) nejsou polohou
oznamovaného záměru dotčena
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, uprostřed křižovatky je umístěna stávající
transformovna 35/0,4 kV VČE a.s..
Nejčetněji dotčenými ochrannými pásmy však budou především ochranná pásma
inženýrských sítí, jejichž detailní průběhy nejsou v této fázi zpracování projektové
dokumentace zcela známy.
V předmětném území se nenachází žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod.

2. Voda
Odběr vody
Voda bude odebírána během výstavby, po uvedení stavby do provozu nebude odebírána ani
pitná ani technologická voda. Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti
stavebních prací.
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka (dle směrnice MLVH ČSR a MZD
ČSSR č. 9/1973 Sb.):
- pitná 5 l/os./směna
- mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)
Počet pracovníků na stavbě není v této fázi přípravy znám.
Pro provozní účely
Provozní, technologická voda bude spotřebovávána pro:
−

výrobu betonových a maltových směsí

−

kropení betonů během tuhnutí

−

kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení
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−

očistu vozidel a stavebních strojů

Největší spotřeba bude u dodavatele betonů.
Spotřeba vody celkem
Spotřeba pitné a technologické vody není v této fázi přípravy známa.
Zdroj vody
Voda pro hygienické potřeby během výstavby bude zajišťována obvyklým způsobem (dovoz
balené vody, cisterny, případně napojením objektů na existující rozvody vody) a to podle
charakteru a umístění staveništního zařízení (dočasné objekty zařízení staveniště, mobilní
sociální zařízení apod.)
Pro technologické účely pro výrobu betonových směsí bude voda odebírána v místě výrobny,
pro ostatní potřeby (zkrápění, čištění apod.) bude voda odebírána z místní sítě, případně
může být využito vody z povrchových zdrojů.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Suroviny pro výstavbu
Pro výstavbu přeložky se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
-

kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci vozovky
Zdrojem těchto materiálu bude standardní těžebna dodavatelské organizace.

-

živičný kryt vozovky
Zdrojem bude obalovna dodavatelské organizace.

-

železo pro armatury, svodidla, sloupy, apod.

-

betonové prefabrikáty, uliční vpusti, apod.
Jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území.

Upřesnění množství a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni
projektové přípravy.
-

elektrická energie potřebná při výstavbě
Její množství není v této fázi přípravy známo, každopádně bude čerpána z veřejné sítě.

Suroviny pro provoz
Provoz MÚK Palackého neklade nároky na spotřebu tepelné energie, zemního plynu
případně dalších energií.
Elektrickou energii bude nutné zajišťovat pro osvětlení MÚK.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
S ohledem na dopravní význam stávající křižovatky a velice problematickou možnost vedení
objízdných tras, se předpokládá realizace stavby za provozu, který bude omezován ve vazbě
na postup výstavby.
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Realizací stavby za omezeného provozu bude dopad na životní prostředí minimální. Tímto
opatřením nedojde v průběhu výstavby k negativnímu zatížení okolních částí města vlivem
nutných objížděk nebo odklonů dopravy.
Provoz
Vybudováním oznamovaného záměru dojde ke zkapacitnění průjezdu Pardubicemi a k
podstatnému zlepšení dopravní situace, tj. zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu v Pardubicích a jejich aglomeracích.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi výstavby
1.1

Zemní práce během výstavby - skrývky, zářezy, násypy,

1.2

Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby,

1.3

Emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě.

1.4

Emise výfukových plynů nákladních automobilů použitých pro přepravu stavebních
hmot a surovin a stavebních mechanismů.

Jedná se o běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Množství emitovaných škodlivin
Vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi projektové přípravy a nemožnosti určit
klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat nelze množství emitovaných
škodlivin stanovit.
V každém případě je nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem
nadměrné prašnosti vhodným způsobem - např. skrápěním.
Ve fázi provozu
Dle metodiky MŽP Mefe 02 by určeny následující emise při provozu:
Silnice I/37
I/37
2020
OA
NA
Emise(g/s/m)

EF(g/km)
NO2
37440
0,0029
9360
0,08
9,92E-06

OA
NA
Emise(g/s/m)

EF(g/km)
PM10
37440
0,0014
9360
0,0577
6,86E-06

OA
NA
Emise(g/s/m)

EF(g/km)
Benzén
37440
0,0028
9360
0,0059
1,85E-06
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Palackého třída
Palackého třída
I/37
2020
OA
NA
Emise(g/s/m)

EF(g/km)
NO2
0,0029
21600
5400
0,08
5,73E-06

OA
NA
Emise(g/s/m)

EF(g/km)
PM10
0,0014
21600
5400
0,0577
3,96E-06

OA
NA
Emise(g/s/m)

EF(g/km)
Benzén
0,0028
21600
5400
0,0059
1,07E-06

Uvedené emise jsou stejné jak pro pokračování stávajícího stavu bez realizace uvažovaného
záměru, tak pro variantu s realizací uvažovaného záměru. Budou se lišit jen uvnitř
jednotlivých větví křižovatky.
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2. Odpadní vody
Splachové dešťové vody
Nejvýznamnější znečišťující látkou ve splachových dešťových vodách jsou posypové soli.
Toto znečištění vzniká pouze v zimním období. Posypové soli obsahují především chlorid
sodný (NaCl), některé druhy obsahují menší množství chloridu vápenatého (CaCl2).
Výzkumem bylo zjištěno, že z celkového množství aplikovaných solí se do vodotečí dostává
cca 30 %, zbytek je rozptýlen rozstřikem do nejbližšího okolí komunikace. Posypové soli
neohrožují zdraví, ale působí nepříznivě na asimilační orgány rostlin (Cl-), sodné kationty pak
zhoršují vlastnosti půdy v bezprostřední blízkosti komunikací.
Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích 1. třídy v hodnoceném prostoru v
současné době při zimním posypu komunikací používá max. 20 g posypových materiálů na 1
m2, za jedno zimní období se pak aplikuje cca 1 kg posypových materiálů na 1 m2. Většinou
se používají posypové soli z dolu Klodawa s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitním obsahem
těžkých kovů. V poslední době se přechází na posypové materiály s 98,8 % NaCl.
Dále jsou splachové dešťové vody znečištěny látkami vznikajícími při provozu na pozemních
komunikacích. Těmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, úkapy ropných látek, ztráty
přepravovaných materiálů, obrusy brzdového obložení apod. Toto znečištění je minimální a
prakticky neměřitelné.
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a
budou řešeny v rámci těchto areálů. Při zřizování dočasných zařízení staveniště v trase
rozšíření je nutné osazení chemických WC.
Celkové množství odpadních vod
Splachové odpadní vody
Celkové množství odpadních vod je stanoveno na základě výpočtu. Výpočet vychází z
celkového úhrnu srážek za rok – 617 mm, množství srážek v zimním období 188 mm
a z plochy zpevněné vozovky.
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Výpočet množství splachových odpadních vod
Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ROK

617

asfalt

pole

0.8

0.1

Q355d l/s

ΔQ355d l/s
0,18

Plocha m

2

Odtok m

3

13 000

6 417

0,21

Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ZIMA

188

asfalt

pole

0.8

0.1

Q355d l/s

ΔQ355d l/s

0,064

0,056

Plocha m

2

13 000

Odtok m

3

1 955

Z nových zpevněných ploch MÚK bude odtékat do recipientů celkem 6,4 tis. m3 splachových
vod ročně, z toho 2 tis. m3 v zimním období. Průměrný roční odtok z nových zpevněných
ploch MÚK bude Q355d = 0,21 l/s, v zimní období 0,064 l/s.
Navýšení množství splachových odpadních vod oproti stávajícímu stavu představuje
navýšení stávajícího průtoku o ∆Q355d = 0,18 l/s.
Splaškové odpadní vody
Budou vznikat pouze během výstavby u stavebních firem, jejich množství lze odhadnout na
500 m3/rok.
Technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají
Výstavba
Během výstavby bude vznikat omezené množství odpadních vod v důsledku odtoku
dešťových srážek z výstavby MÚK.
U stavebních firem budou během výstavby vznikat splaškové odpadní vody.
Provoz
Při provozu budou vznikat odpadní vody v důsledku odtoku srážkových vod ze zpevněného
povrchu vozovky.
Množství vypouštěného znečištění
Splachové dešťové vody
Za celé zimní období se předpokládá aplikace 1 kg posypových materiálů na 1 m2 přeložky.
Koncentrace NaCl se předpokládá 98,8%. Přepočítávací koeficient pro obsah chloridových
iontů je 0,6.
Z toho množství se dostane do recipientu 30%, zbytek bude dle zkušeností rozptýlen do
nejbližšího okolí komunikace.
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Množství vypouštěného znečištění
Plocha

Množství Cl- do recipientu (kg)

13 000

2 312

Během jednoho zimního období bude z nových zpevněných ploch MÚK odtékat 2,3 t
chloridových iontů.
Technologické odpadní vody
Množství těchto vod bude minimální a jejich vznik bude občasný. Jedná se např. o vody
používané při očistě vozidel a mechanismů. Vody použité při kropení betonů budou většinou
vypařeny nebo chemicky vázány.
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3. Odpady
Fáze výstavby
Během výstavby a provozu MÚK Palackého budou vznikat různé druhy odpadů všech
kategorií. Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech
původců (právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpad
vzniká), kteří se budou na výstavbě komunikace podílet bez ohledu na původního vlastníka
nebo generálního dodavatele.
Nakládání s odpady se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. a Vyhlášek č. 381/2001 až 384/2001
Sb..
Povinností každého je předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti. Odpady jejichž vzniku nelze zabránit musí být přednostně využity v souladu
s citovaným zákonem o odpadech, přičemž materiálové využití má přednost před jiným
využitím odpadů. Další povinností každého, kdo předává odpady k využití, případně
odstranění je zjistit, zda osoba, které předává odpady do vlastnictví je oprávněna
(podle citovaného zákona o odpadech) k jejich převzetí.
Vzhledem k tomu, že v níže uvedeném seznamu odpadů, jejichž vznik je ve fázi výstavby
záměru předpokládán, jsou uvedeny i odpady kategorie nebezpečný odpad, musí osoba
nakládající s těmito odpady vlastnit souhlas příslušného správního orgánu k předmětnému
způsobu nakládání s odpady.
Množství odpadů nebylo možno v této fázi projektové přípravy stanovit, důležité však je, aby
jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a provozu.
Předpokládané hlavní druhy odpadů
Číslo

K Název

Vznik

Nakládání

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv

Příprava trasy, údržba
příkopů

Kompostování společně
s odpadem z obcí, skládka
KO

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly

Provoz st. organizací

Recyklace

15 01 02 O Plastové obaly

Provoz st. organizací

Recyklace

15 01 04 O Kovové obaly

Provoz st. organizací

Recyklace

15 01 06 O Směsné obaly

Provoz st. organizací

Skládka

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

Nátěry

Vytřené obaly - recyklace,
se zbytky barev - spalovna
NO

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály
Autopark st. organizací,
(včetně olejových filtrů jinak blíže
provoz st. organizací
neurčených, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami)

Spalovna NO

16 06 01 N Olověné akumulátory

Autopark st. organizací

Recyklace

17 01 01 O Beton

Případné demolice, opravy Recyklace
stavby

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem
17 03 01

Úpravy stáv. komunikací,
výstavba
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17 04 05 O Železo a ocel

Provoz st. organizací

Recyklace

17 04 07 O Směsné kovy

Provoz st. organizací

Recyklace

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem Zemní práce, nevhodná
17 05 03
pro stavbu

Rekultivace, uložení na
skládce zemin

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03

Případné demolice

Recyklace, skládka

19 08 02 O Odpady z lapák písku

Odvádění splachových vod Skládka
do toku

20 03 01 O Směsný komunální odpad

Pracovníci st. organizací,
parkoviště

Skládka KO

20 03 03 O Uliční smetky

Čištění komunikací

Skládka KO

Fáze provozu
Při provozu MÚK budou vznikat odpady především při úklidu a údržbě této komunikace.
Podrobněji lze tyto činnosti charakterizovat následovně:
- úklid povrchu vozovky
- seřezávání a údržba zeleně krajnic a příkopů
- sekání trávy na krajnicích a příkopech
- údržba sjízdnosti silnice v zimním období
- čištění stok a dešťových vpustí
- čištění záchytných jímek s hradítky
- drobné úpravy vozovky a svahů silnice
- odstraňování znečištění z povrchu komunikace, havarovaných vozidel a dalších odpadů
vzniklých za provozu přeložky.
Způsoby využití a zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a
musí respektovat platnou legislativu. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících
zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.

K tomuto bodu navrhujeme následující opatření:
V dalších stupních projektové přípravy doporučujeme stanovit konkrétní místa,
nádoby a systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro
ostatní látky škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.
Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich
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likvidace.

4. Ostatní
Hluk a vibrace
Výstavba
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při stavbě
uvažovaného záměru.
Hluk rypadel používaných při stavbách pozemních komunikací se udává mezi 80 - 95 dB(A)
ve vzdálenosti 5 m, hluk nákladních vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m.
Provoz
MÚK je liniovým zdrojem hluku, který vzniká v důsledku provozu vozidel po komunikaci.
Vibrace
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů. Za provozu MÚK
budou vznikat vibrace v důsledku jízdy vozidel.
Vibrace se projevují max. do vzdálenosti několika desítek metrů, dosahují frekvencí 30 - 150
Hz a amplitud několika desítek µm. Dle odborné literatury a praktických zkušeností
nedochází při automobilovém provozu na silnicích ke vzniku nadlimitních vibrací.
Stavba a provoz MÚK Palackého nebude zdrojem nadměrných vibrací.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Stavba a provoz MÚK Palackého nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického
záření.
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ČÁST C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
1.1

Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních,
regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Nadregionální a regionální ÚSES
Do zájmového území zasahuje okraj nadregionálního biokoridoru procházejícího podél Labe.
Lokální ÚSES
Do zájmového území zasahuje okraj lokálního biocentra, které představuje zarůstající mrtvé
rameno Labe.

1.2

Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.
Zájmy soustavy Natura 2000 v České republice
Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a
– c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle §
45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e
tohoto zákona.
Z hlediska ochrany nerostných surovin není v zájmovém prostoru, ani v nejbližším okolí
evidováno chráněné ložiskové území (CHLÚ) stanovené pro ochranu ať již vyhrazených, či
nevyhrazených nerostů.
V předmětném území se nenachází žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod.

1.3

Přírodní parky

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.

1.4

Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.
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1.5

Památné stromy

V kontaktu s posuzovanou trasou se vyhlášené památné stromy nenacházejí.

1.6

Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru

Památkově chráněné objekty se v prostoru MÚK nenacházejí.
V případě výskytu archeologických památek bude umožněn záchranný archeologický
výzkum (zpracování dokumentace).

1.7

Území hustě zalidněná

Vlastní lokalita křižovatky nepatří mezi území hustě zalidněná.

1.8

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Záměr je situován v blízkosti závodu Paramo, jehož chemickou výrobou může docházet
k zatěžování území kolem míry únosného zatížení.

1.9

Staré ekologické zátěže

Zájmové území se nachází uvnitř stávající MÚK Pardubice – Palackého, od Z zájmový
prostor ohraničuje železniční trať č. 031 Pardubice - Hradec Králové. Bezprostředně za touto
tratí a tratí ČD č. 010 Česká Třebová – Praha, tj. JZ až Z od zájmového prostru se nachází
areál Pardubické rafinerie minerálních olejů – fy PARAMO a.s. (původně rafinerie Vacuum
Oil Copany podnikatele Davida Fanty z roku 1889), s intenzivním postižením zemního a
vodního prostředí ekologickou zátěží. Tu představují především ropné uhlovodíky (NEL),
těkavé aromatické a chlorované uhlovodíky vyskytující se v hojně zde používaném
rozpouštědle DIBO (z 80% 1,2-dichlorethan a z 20% benzen). Vlivem proudění podzemní
vody se tato kontaminace šířila jak k nejbližším meandrům opuštěného koryta řeky Labe, tak
i jeho současného toku, tedy zjevně i do zájmového prostoru. Tuto skutečnost mj. dokládají i
údaje zkrácených laboratorních rozborů vzorků vod odebraných z průzkumných vrtů pro
původní výstavbu MÚK Pardubice – Palackého v roce 1987:
zdroj vody
a geneze

datum
odběru

acidita

alkalita

pH

CHS
KMn

NH4

Cl

HCO3

RL

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

1.146

5.287

10.216

235

652

2.320

ZNK 8.3 KNK 4.5
mval/l

mval/l

-

J1/87

Q

08.04.8
7

1,92

86,60

7,50

346,0 360,0

J18/8
7

Q

28.04.8
7

2,10

10,80

6,80

48,0

50,0

Podrobně se danou ekologickou zátěží zabývá firma Geotest Brno a.s. již od roku 1972, když
v první fázi byl prováděn hydroekologický průzkum území. Aby nedocházelo k uvedenému
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šíření kontaminace S, SSV i SSZ směrem v důsledku proudění vody, byla v roce 1992
uvedena do provozu soustava hydraulické ochrany podzemních vod (HOPV) fy PARAMO
a..s. Smyslem této soustavy bylo vytvoření takových poměrů HPV, aby nemohlo dojít k šíření
volných ropných látek a dalších uhlovodíků mimo oblast, kde se vyskytují a kde se tyto látky
s vodou uměle odčerpávají a následně postupně likvidují. Účinnost těchto opatření je
pravidelně (v ročních intervalech) časově a prostorově kontrolována prostřednictvím
soustavy monitorovacích trvale vystrojených hydrogeologických vrtů a studní. Plošný rozsah
kontaminace byl postupně natolik zredukován, že lze říci, že od roku 2002, tato kontaminace
zasahuje do zájmového prostoru jen zcela okrajově a to pouze při jeho samém Z okraji.
V zájmovém prostoru však dosud zůstaly monitorovací hydrogeologické objekty označené P
- 12, P - 27A, P- 36, P - 39 a P - 39A.
Zdroj: Pardubice – PARAMO a.s. - Hydraulická ochrana podzemních vod - výroční hodnotící
zprávy za roky 1996 – 1997 a 2002 (RNDr. Procházka, RNDr. Polenková a kol. – Geotest
Brno – P 90968 a P 104323 Geofond Praha)
Další možnou zátěž území je nutné spojit s obdobím ke konci II. světové války, kdy v 07 –
12. 1944 byly provedeny 3 letecké nálety spojeneckých vojsk se shozem leteckých bomb.
Cílem se staly jak objekty pardubického železničního nádraží, tak i objekty rafinerie
minerálních olejů. Zájmový prostor se nachází bezprostředně mezi těmito areály a nelze tak
vyloučit nález pozůstatků z tohoto období. Terénní práce realizované v tomto prostoru by tak
měly být spojeny s pyrotechnickým průzkumem území.

1.10 Extrémní poměry v dotčeném území
Nejsou zpracovatelům oznámení podrobněji známy (např. sesuvná území atp.). Poloha
záměru se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, fyzikálně
chemických vlastností půd atp. mohlo být označeno za extrémní podmínky.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
2.1

Ovzduší

Klimatické charakteristiky
Podle klimatické rajonizace náleží území Pardubicka do oblasti teplé, mírně suché, s mírnou
zimou.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I-XII

8,5

Průměrná teplota vzduchu v regionu ve °C (1961 – 1990)
-2,1

-0,2

3,5

8,4

13,5

16,7

18,1

17,6

13,9

9,1

3,6

-0,3

39,2

43,0

42,6 616,8

Srážky v regionu v mm (1961 – 1990)
36,3 31,8

33,8

38,8

72,1

75,0

71,1

83,1

50,0

Zdroj: ČHMÚ Praha
Údaje o převládajících směrech větru:
Celková větrná růžice pro lokalitu Pardubice:
Směr

S

Četnost větrů v %

3,43

SV

V

JV

5,49 14,20 8,19

J

JZ

Z

SZ

5,81 10,80 24,30 10,09

Bezvětří
17,69

Zdroj: ČHMÚ Praha

Znečištění ovzduší
Na okrese Pardubice se pravidelné měření znečištění ovzduší provádí na třech měřících
stanicích. Imisní situaci lze tedy pouze odhadnout na základě výsledků měření nejbližších
měřících stanic. Těmito stanicemi jsou:
- stanice ČHMÚ č. 1346 Sezemice
- stanice MÚPa č. 1418 Pardubice – Rosice
- stanice ČHMÚ č. 1465 Pardubice – Dukla
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Výsledky měření charakteristických znečišťujících látek v ovzduší za rok 2005:
Oxid dusičitý (µg/m3)
Stanice

Benzo(a)pyren Suspendované částice

Benzen
(µg/m3)

(ng/m3)

Denní

Hod.
max./98%

PM10

Roční
průměr

Roční
průměr

Roční průměr

max./98%

Roční
průměr

kvantil

kvantil
Limit=200

Limit=40

Limit=5

Limit=1

Limit=50

Limit=40

1346
Sezemice

-

28,5

-

-

103,0/68,0 27,4

1418
Pardubice
– Rosice

201,8/103,3

34,2

1,9

-

-

1465
Pardubice
– Dukla

164,1/62,0

20,8

0,9

1,2

149,0/96,0 35,5

-

Zdroj: ČHMÚ Praha
Z předchozí tabulky vyplývá skutečnost, že v Pardubicích nelze očekávat překročení
platných limitních koncentrací v případě oxidu dusičitého a benzenu. V případě
benzo(a)pyrenu v místech s dominantním vlivem dopravy lze předpokládat jeho koncentrace
na hranici cílového imisního limitu. Denní koncentrace suspendovaných částic PM10 mohou
být pravděpodobně překročeny, roční průměrné ne.
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2.2

Voda

Podzemní vody
Křídové horniny jižně od toku řeky Labe se zde ve smyslu hydrogeologické rajonizace řadí již
do hydrogeologického rajónu 431 - chrudimská křída. Základním prostředím pro intenzivnější
komunikaci podzemní vody je bazální kolektor v cenomanských perucko – korycanských
pískovcích.. Nadložní křídová souvrství labské facie s velmi nízkou propustností tvoří stropní
izolátor, což přispívá převážně k artéskému zvodnění kolektoru. Nádrž podzemní vody je
doplňována jednak přímo infiltrovaným podílem srážek a jednak influkcí z toků na rozhranní
křídy a krystalinika Železných hor. Přírodní drenáž je artéskými vývěry v údolí toků, kde je
tektonicky porušená těsnost artéského stropu. Chemické složení těchto podzemních vod je
převážně typu Ca - HCO3 s celkovou mineralizací 300 - 500 mg/l. Vodárenské využití
cenomanské zvodně v oblasti města Pardubice je však problematické vzhledem
k omezeným přírodním zdrojům a nevyhovující kvalitě vody. V SZ okolí Pardubic však
využívají přírodních peloidů a léčivých minerálních vod vázaných na křídové zvodnění Lázně
Bohdaneč. Převážná mocnost křídových hornin je tvořena špatně propustnými slinitými a
jílovitými sedimenty. Transmisivita (průtočnost), vyjádřená indexem transmisivity Y = 4 – 5,
ojediněle až 6, bývá nízká až střední.
Kvartérní fluviální sedimenty pokrývají celé širší okolí města Pardubic. Vodohospodářsky
nejvýznamnější jsou terasové štěrkopísky Labe a Chrudimky. Fluviální sedimenty se
vyznačují obvykle vysokou průtočností (index transmisivity 6 – 7, ojediněle 5, což odpovídá
koeficientu transmisivity nejčastěji v řádu 10 –4 m2s-1). Zvláště významné a mocné
akumulace štěrkopísků se vyskytují severně a severozápadně od Pardubic, v prostoru tzv.
Bohdanečské brázdy, tj. bývalého koryta řeky Labe. Zde se také nacházejí nejvýznamnější
jímací území okresu Pardubice – vodárenská území Hrobice – Čeperka a Oplatil. Tyto vody
jsou obvykle tvrdé typu Ca - HCO3 nebo Ca - SO4 s celkovou mineralizací kolem 500 mg/l. I
zájmový prostor je tak součástí hydrogeologického rajonu č. 114 – Kvartérní sedimenty Labe
po Týnec, zahrnující veškeré kvartérní fluviální náplavy. Na základě hydrogeologické mapy
ČSR list 13 – 42 Pardubice, Ústřední ústav geologický, 1989) lze konstatovat, že stavbou
dotčené území se nalézá na průlinovém kolektoru kvartérních štěrkovitých písků údolní nivy
a nižších teras s průměrnou hodnotou koeficientu transmisivity T > 6.10-3 a indexu
transmisivity Y > 6,7. Úroveň hladiny podzemní vody se v zájmovém prostoru pohybuje od
216,5 m.n.m. (při J okraji prostoru) až k 213,0 m.n.m. (na S při levém břehu Labe). Její
původní směr proudění od J až JJZ k S až SSV (tj. směrem k nejbližším meandrovitým
korytům starého Labe) byl v posledním období mírně upraven k S až SSZ v důsledků
realizace sanačních hydrogeologických opatření v nedaleké rafinerii PARAMO a.s. Tato
opatření se však v zájmovém prostoru na stavu hladiny již výrazně neprojevila. V tomto
prostoru tak dochází pouze k běžnému přirozenému režimnímu kolísání HPV v rozsahu cca
okolo 1 m.
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Povrchové vody
Dotčené území se nalézá na povodí řeky Labe:

Název toku

Hydrolog. č.

Dílčí plocha povodí
(km2)

Průměrný
dlouhodobý roční
průtok

355 – denní průtok
(l/s)

(l/s)
Labe

1 – 03 – 04 - 001

17,647

54.400

9.800

Zdroj: Vysvětlivky k Základní hydrogeologické mapě ČR 1:200 000 – list 13 Hradec Králové
Průtoky za období 1931 - 1960 jsou uváděny z profilu Přelouč – hydrologické číslo 1 – 03 – 04 – 059

Záměr se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, není v prostoru žádného
pásma ochrany vodních zdrojů. V jeho blízkosti se nenalézá žádný významný vodní tok ani
zdroj. Prakticky zcela se však nachází v místě vyhlášeného záplavového území řeky Labe.

2.3

Půda

Zájmové území se nachází uvnitř již existující stávající MÚK Pardubice – Palackého. Zábory
ZPF bylo nutné řešit především pro realizaci původní stavby. Je zřejmé, že stávající úpravy
MÚK již nebudou prováděny na zemědělské půdě, ale převážně nebo výhradně na ostatních
plochách, ze kterých původní vegetační vrstva byla již skryta.
Zastoupení pozemků zemědělského půdního fondu lze tak již v daném území pokládat za
zcela minimální až nulové. Navíc umístění těchto ploch prakticky vylučuje jejich využití pro
zemědělství. Tyto pozemky zahrnují převážně uměle vytvořené travní plochy (vzniklé
umělým ohumusováním navážek – sypanin) a částečně náletové dřeviny
Zcela obecně při primární geologické skladbě území se dle údajů půdní mapy ČSR
(Tomášek a kol. – Atlas půd ČR - Ústřední ústav geologický - 1995) v zájmovém prostoru
vyskytovaly především nivní půdy na mocnějších fluviálních uloženinách holocénu a hnědé
půdy s podzoly na pleistocénních terasových uloženinách.

2.4

Horninové prostředí

Geomorfologické poměry
Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu ČSR (B.Balatka a kol. - GÚ ČSAV
Brno 1971) území města Pardubice patří do provincie České vysočiny, soustavy českých
tabulí, podsoustavy polabských tabulí, celku východolabských tabulí a podcelku Pardubická
kotlina s označením VIB-4C. Z hlediska detailnější lokalizace se jedná o úzký prostor území
S – J směru o ploše cca 300 x 800 m při Z okraji města, který je od J ohraničen tratí ČD č.
010 Česká Třebová – Praha, od S současným regulovaným tokem řeky Labe a na Z tratí ČD
č. 031 Hradec Králové – Pardubice.
Geologické poměry
Z regionálně - geologického hlediska se zájmové území Z části města Pardubic nachází v
jihovýchodní části české křídové pánve v tzv. labské faciální oblasti křídy s monoklinálně
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uloženými zpevněnými sedimenty. Kvartérní pokryv je tvořen zčásti jednak eluviálními a
deluviálními sedimenty, převládají však sedimenty eolické a především fluviální geneze.
Křída
Podloží v širším okolí dotčeného území tvoří mocné uloženiny České křídové pánve. Tato
svrchně - křídová výplň je tvořena horninami cenomanského až svrchně – turonského coniackého stáří, jejichž celková mocnost se při J okraji zájmového území pohybuje okolo
300 m, při S okraji však patrně i značně více (viz. strukturní vrt u Rosic). Sedimenty
cenomanu jsou zastoupeny pískovci, slepenci, příp. i jílovci, v mocnosti okolo 20 - 30 m.
Turonské a coniacké sedimenty ve zdejší labské facii tvoří monotónní souvrství s naprostou
převahou pelitických slinitých a slinitě - jílovitých sedimentů s dominantním zastoupením
vápnitých jílovců a slínovců, jen lokálně s prachovitou až jemně písčitou příměsí. Celé
křídové souvrství je tektonickou činností rozděleno na jednotlivé kry, které schodovitě
zapadají směrem do osy křídové pánve. Povrch křídy byl ve třetihorách a čtvrtohorách silně
denudován. Reliéf křídového povrchu je patrný z údajů uvedených průzkumných vrtů. Lze
říci, že povrch křídových hornin v zájmovém území má téměř horizontální charakter, když se
vyskytuje v úrovních okolo 210,16 – 211,68 m.n.m. bez zjevného úklonu, pouze s výskytem
drobných lokálních prohlubní.
Terciér
V širším okolí města Pardubic se vyskytují tělesa subvulkanických hornin, tj. tělesa vyvřelin,
utuhlých nehluboko pod zemským povrchem v okolních křídových sedimentech jako
nejvýchodnější výskyty těchto magmatitů. Do zájmového prostoru však tyto výskyty
nezasahují.
Kvartér
Nejstaršími usazeninami kvartéru jsou fluviální štěrkopískové terasové uloženiny
pleistocénního stáří řeky Labe a jeho přítoků. Během ledových a meziledových dob kvartéru
vzniklo několik terasových stupňů, stáří mindel - würm. Nejstarší terasy jsou položeny
nejvýše a zpravidla nejdále od dnešního toku Labe, nejmladší tvoří podloží holocenních
náplavů v nejbližším okolí toku. Na základě údajů geologické mapy ČSR (list 13 – 42
Pardubice - Ústřední ústav geologický, 1989) lze konstatovat, že pleistocénní terasa tvořená
štěrkovitými písky a to stáří würm 1 může k povrchu terénu vystupovat pouze při samém J
okraji zájmového prostoru. Téměř v celém zájmovém prostoru je však tato terasa překryta
nebo nahrazena mladými holocenními náplavy (fluviální hlíny a písky) řeky Labe a výplněmi
jeho zazemnělých starých meandrovitých koryt (nejčastěji organickými hnilokaly). Lokálně,
zejména v souvislosti s realizací dopravních staveb se vyskytují větší mocnosti recentních
sedimentů – různorodých navážek.

2.5

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Oblasti surovinových zdrojů se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od zájmového území a
nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
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2.6

Fauna a flóra

Fauna
Podle zoogeografického členění České republiky spadá zájmová lokalita do českého úseku
provincie listnatých lesů a do obvodu středočeských nížin a pahorkatin. Fauvistickým
okresem je okres č. 7 – Polabí.
Ve vymezeném území byl proveden zoologem Mgr. Jiřím Rejlem inventarizační průzkum
živočichů v jarním aspektu (březen, duben 2007). Autor také využil dostupné zoologické
literatury.
Ke zjištění výskytu živočichů byly užity obvyklé inventarizační metody, především metoda
akustická, přímého pozorování, odchytu do entomologické síťky a registrování pobytových
stop. Využit byl rovněž triedr 8-20 x 50.
V průběhu měsíců dubna a května roku 2007 byly ve vymezeném území zjištěny následující
druhy:
babočka kopřivová (Aglais urticae)
babočka paví oko (Inachis io)
budníček menší (Phylloscophus collybita)
havran polní (Corvus frugilegus)
hlemýžď zahradní (Helix pomatia)
holub domácí (Columba livia f. domestica)
hraboš polní (Microtus arvalis)
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
kavka obecná (Corvus monedula) – silně ohrožený druh, do zájmového území zaletuje
za potravou
kos černý (Turdus merula)
konipas bílý (Motacilla alba)
kuna skalní (Martes foina)
kvapník kovový (Amara aenea)
mrchožrout zploštělý (Aclypea opaca)
norník rudý (Clethryonomys glareolus)
páskovka keřová (Cepea hortensis)
páteříček sněhový (Cantharis fusca)
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
poštolka obecná (Falco tinnunculus)
ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus)
slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata)
stehlík obecný (Carduelis carduelis)
straka obecná (Pica pica)
strnad obecný (Emberiza citrinella)
střevlíček Agonum assimile
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sýkora koňadra (Parus major)
špaček obecný (Sturnus vulgaris)
potkan (Rattus norvegicus)
vrabec domácí (Passer domesticus)
vrabec polní (Passer montanus)
zvonek zelený (Carduelis chloris)
V posuzovaném území bylo zjištěno celkem 31 druhů živočichů, z toho 10 bezobratlých a 21
obratlovců (18 druhů ptáků a 3 savci). Obojživelníci ani plazi zjištěni nebyli a jejich výskyt je
zde velmi nepravděpodobný. V zájmovém území se nenachází žádná vodní plocha, kde by
mohlo docházet k rozmnožování a vývoji vodních organismů.
Všechny zastižené druhy živočichů jsou v tomto typu prostředí běžné a vyskytují se i v okolí
posuzované lokality. Byl zaznamenán výskyt 1 druhu živočicha zvláště chráněného podle
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění. Jedná se o kavku obecnou (Corvus
monedula) – silně ohrožený druh, která do zájmového území zaletuje za potravou.
Dva zjištěné druhy savců představují druhy zcela běžné, předpokládat lze výskyt také
netopýrů (Chiroptera), které by mohli prostor nad lokalitou využívat k lovu hmyzu.
Flora
Zájmová lokalita spadá do fytogeografické oblasti: termofytikum (Thermophyticum),
fytogeografického obvod: České termofytikum (Thermobohemicum), fytogeografického
okresu č. 15 Východní Polabí a fytogeografického podokresu č. 15c Pardubické Polabí.
Území dotčené projektovanou stavbou bylo za účelem terénního botanického výzkumu
navštíveno Mgr. Jiřím Rejlem v dubnu a květnu 2007. Autor také využil dostupné zoologické
literatury.
V území byl proveden botanický průzkum zaměřený na:
floristické složení porostů tvořících vegetaci území a důrazem na druhy chráněné (dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění).
Nomenklatura taxonů je uvedena dle KUBÁT (ed.) (2002).
Studované území je malé a homogenní a proto je považováno za jednu lokalitu.
Výsledky floristického a vegetačního průzkumu
Vegetační charakteristika: lokalita je tvořena náspem silničního tělesa, obslužnou
komunikací, řadovými garážemi, zpevněnými plochami. Současný stav lokality lze
charakterizovat jako místně zapojený, ale většinou řídký porost křovin a mladých stromků
druhů Syringa vulgaris, Crataegus sp. div., Betula pendula, Robinia pseudoacacia, Fraxinus
excelsior, Acer pseudoplatanus, Pinus nigra, Quercus robur, Rosa sp. div. aj. Nezapojené
části jsou porostlé směsí spíše ruderálních bylin a travin, např. Arrhenatherum elatius,
Calamagrostis epigejos, Dactylis glomerata, Urtica dioica aj. Na lokalitě expandují
nebezpečné invazivní druhy Calamagrostis epigejos a Reynoutria x bohemica a Solidago
gigantea. Spodní části lokality pod náspem jsou tvořeny roztroušenými stromky Populus
tremula, keři a směsí běžných, často ruderálních druhů.
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Flóra lokality je tvořena běžnou garniturou většinou mezofilních druhů s širokou ekologickou
amplitudou a druhy ruderálními, z nichž některé jsou nebezpečné invazivní druhy. Na lokalitě
nebyl zaznamenán žádný chráněný ani ohrožený druh cévnatých rostlin. Na lokalitě nebyl
zaznamenán žádný ohrožený vegetační typ.
Seznam druhů cévnatých rostlin
Následující text reprezentuje seznam druhů nalezených při botanickém průzkumu lokality.
Druhy jsou seřazeny dle abecedy:
A. negundo
A. pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Aethusa cynapium
Agropyron repens
Agrostis stolonifera
Achillea millefolium agg.
Alliaria petiolata
Alopecurus pratensis
Anthriscus sylvestris
Apera spica-venti
Arctium lappa
tomentosum
Arenaria serpyllifolia
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Aster novi-belgii
Ballota nigra
Betula pendula
Bromus inermis
B. mollis
B. sterilis
Calamagrostis epigejos
Capsella bursa-pastoris
Carex hirta
Cerastium arvense
C. holosteoides
Chaerophyllum aromaticum
Chelidonium majus
Chenopodium album agg.
Ch. polyspermum
Cichorium intybus
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Cirsium arvense
C. vulgare
Convolvulus arvensis
Coronilla varia
Crataegus sp.
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Daucus carota
Deschampsia cespitosa
Echium vulgare
Epilobium angustifolium
E. parviflorum
Erigeron annus
Equisetum arvense
Fallopia convolvulus
Festuca pratensis
F. rubra
F. trachyphylla
Fraxinus excelsior
Galeopsis pubescens
Galium album
G. aparine
Geranium pratense
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Heracleum sphondylium
Inula britanica
Knautia arvensis
Lamium album
L. amplexicaule
L. purpureum
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Leontodon hispidus
Lepidium ruderale
Leucanthemum vulgare agg.
Libanotis pyrenaica
Linaria vulgaris
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Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lysimachia nummularia
Lythrum salicaria
Malus domestica
Matricaria maritima
Medicago falcata
M. lupulina
M. sativa
Melilotus albus
Mentha arvensis
Myosotis arvensis
Oenothera sp.
Pastinaca sativa
Phleum pratense
Phragmites australis
Pimpinella major
Pinus nigra
Plantago lanceolata
P. major
Poa annua
P. compressa
P. pratensis
P. trivialis
Polygonum amphibium
P. aviculare agg.
Populus tremula
P. canadensis
Potentilla anserina
P. reptans
Prunella vulgaris
Prunus spinosa
Quercus robur
Ranunculus acris
R. repens
Reynoutria x bohemica
Rosa sp.
Rubus caesius
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R. fluticosus agg.
Rumex acetosa
R. crispus
R. obtusifolius
R. thyrsiflorus
Salix caprea
S. fragilis
Sambucus nigra
Sanguisorba officinalis
Sapponaria officinalis
Sarothamnus scoparius
Sedum maximum
Senecio sylvaticus
Silene vulgaris ssp. alba
Solidago canadensis
S. gigantea
Sonchus oleraceus
S. asper
Stellaria media
Symphoricarpos albus
Syringa vulgaris
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Thlaspi arvense
Torilis japonica
Trifolium pratense
T. repens
Trisetum flavescens
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca
V. sepium
V. tetrasperma
Viola arvensis
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2.7

Ekosystémy

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních,
regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Nadregionální a regionální ÚSES
Do zájmového území zasahuje okraj nadregionálního biokoridoru procházejícího podél Labe.
Lokální ÚSES
Do zájmového území zasahuje okraj lokálního biocentra, které představuje zarůstající mrtvé
rameno Labe.

2.8

Krajina

Posuzované území je v územním plánu města Pardubice označeno jako zastavitelné území
a způsob dopravního napojení lokality na stávající systém silniční dopravy obklopené
plochami označenými jako izolační zeleň. Již z tohoto označení je patrno, že dotčené území
je územím silně antropogenním s velmi nízkým zastoupením a kvalitou přírodních prvků.
Území tvoří zpevněné silniční plochy MÚK Palackého a silnice I/36, I/37, železniční trať č.
031 Pardubice – Hradec Králové a řada nadzemních a podzemních inženýrských sítí.

2.9

Kulturní památky

Zájmové území není součástí památkové zóny nebo jeho ochranného pásma, nemá kulturní
ani historickou hodnotu.
Dotčené území není součástí známého archeologického naleziště. Vzhledem k tomu, že se
nalézá v katastrálním území regionálně významného města s bohatou historií osídlení, lze je
považovat za lokalitu s pravděpodobnými archeologickými nálezy.
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Jako dominantní prvek určující kvalitu životního prostředí v dotčeném území lze označit
liniový zdroj hluku a znečištění ovzduší reprezentovaný především stávající MÚK Palackého
a silnicemi 1. třídy I/36 a I/37.
V menší míře se na kvalitě životního prostředí podílí zemědělská výroba v okolí
oznamovaného záměru a podnikatelské aktivity ve městě.
Vlivy silnic 1. třídy v dotčeném území se projevují především u zástavby situované
v bezprostřední blízkosti této silnice. Oznamovaný záměr se však nachází v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby, která tak není nadměrně zatížena hlukem vznikajícím
provozem motorových vozidel a nedochází zde k hlukovým vlivům překračujícím hranici zde
platných hlukových limitů.
Intenzivní provoz vozidel v zastavěných částech dotčených měst a obcí ohrožuje pěší a
cyklistický provoz jejich obyvatel.
Zemědělská výroba v okolí záměru a podnikatelské aktivity ve městě mají vlivy lokálně
omezené na bezprostřední okolí těchto aktivit.
Vybudováním oznamovaného záměru dojde ke zkapacitnění průjezdu Pardubicemi a k
podstatnému zlepšení dopravní situace, tj. zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu v Pardubicích a jejich aglomeracích.
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ČÁST D Komplexní charakteristika hodnocení vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Negativní vliv silničních staveb se může potenciálně projevit zejména:
−

znečištěním ovzduší

−

hlukem

−

dopravními úrazy

−

znečištěním vody a půdy

Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných medií
široké spektrum emisí, se kterými se setkáváme. Nicméně některé z nich jsou dominantní a
typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti
jiným zdrojům emisí relativně zanedbatelné. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují na
160 jednotlivých položek.
Jsou to především látky:
anorganické:
- tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol
- oxidy dusíku

NO a NO2

- oxid uhelnatý

CO

- oxid siřičitý

SO2

- oxid uhličitý

CO2

organické:
- alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodíky
- benzen
- aldehydy
- fenoly
- ketony
- dehty
- polycyklické aromatické uhlovodíky
- saze
- ostatní

eko

36

team

Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Některé z uvedených látek podporují vznik druhotných škodlivin - např. ozónu, peracylnitrátů,
tuhého aerosolu apod.
Stručný popis některých charakteristických emisí a jejich vliv na lidské zdraví:
Tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol
K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu.
Setkáváme se tak s pojmy pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý prach, v zahraniční
literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové
suspendované částice (total suspended particles TSP), černý kouř (black smoke).
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující
pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce
s aearodynamickým průměrem částic do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních
dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým
průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků. K přesnému
zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které zachycují částice v určitém
rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic
aerodynamického průměru 10 µm s rychle narůstajícím záchytem menších částic a naopak
rychle klesajícím záchytem částic s větším průměrem.
K orientačnímu převodu TSP na PM10 navrhuje např. US EPA konverzní faktor 0,5 – 0,6.
Poměr PM2,5/PM10 je odhadován na 0,6. Tyto poměry se ovšem mohou významně lišit podle
oblastí a zastoupení zdrojů znečištění ovzduší.
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické
složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro
plynné škodliviny v ovzduší. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2 , tak i
NO2.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry
rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování
fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují
zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší.
Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými
mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy,
z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol,
který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém
území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice
obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným
spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě
na neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci
během minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.
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V důsledku kontroly emisí se ve vyspělých zemích podařilo úroveň znečištěné ovzduší
prašným aerosolem významně snížit. V mnoha městech se průměrné roční koncentrace
PM10 pohybují v rozmezí 20-50 µg/m3 a neliší se významně od venkovských oblastí.
Koncentrace PM2,5 tvoří obvykle asi 45-65 % koncentrace PM10.
Průměrné roční koncentrace TSP v ovzduší 16 měst ČR se dle závěrečné zprávy Systému
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2000
pohybovaly od 24,9 do 80,4 µg/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 27 – 55 µg/m3. Imisní 24
hodinový limit 150 µg/m3 byl překročen pouze v Praze.
Průměrné roční koncentrace frakce PM10 se v roce 2000 pohybovaly ve 21 sídlech ČR
v rozmezí 18–46,9 µg/m3. Doporučenou roční střední hodnotu 30 µg/m3 odvozenou Státním
zdravotním ústavem z podkladů WHO překročilo 11 z 28 monitorovaných oblastí (systém
monitorování zahrnuje 20 sídel a 8 pražských obvodů). Ve 20 oblastech byla překročena
nejvyšší přípustná 24 hodinová průměrná koncentrace 82,5 µg/m3 stanovená extrapolací
z podkladů WHO.
Z výsledků systému monitorování je zřejmé, že z klasických škodlivin v ovzduší je prašný
aerosol frakce PM10 ve městech ČR nejzávažnější, neboť z 3,2 milionu obyvatel
sledovaných sídel bylo 54,9 % obyvatel v roce 2000 exponováno průměrné roční koncentraci
vyšší než 30 µg/m3 a vývojem času se tato situace spíše zvolna zhoršuje.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění
sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest,
vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a
obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a
bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do
chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic
s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento proces je
ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě, kterou v roce 1987 vydala Světová zdravotní
organizace, shrnula poznatky o účincích znečištěného ovzduší na zdraví lidí získané do
konce druhé třetiny osmdesátých let. Za prokázané krátkodobé účinky vztažené k 24
hodinovým průměrným koncentracím oxidu siřičitého a celkových suspendovaných částic
(TSP) zde uvádí zvýšení nemocnosti na akutní respirační onemocnění od koncentrace obou
škodlivin 250 µg/m3 . Při dvojnásobné koncentraci 500 µg/m3 již bylo prokázané zvýšení
úmrtnosti. Nejcitlivějším ukazatel ovlivnění zdravotního stavu bylo přechodné zhoršení
dýchacích funkcí (vitální kapacity a objemu nuceného výdechu) u dětí, které bylo zjištěno již
při koncentraci TSP 180 µg/m3. Ve vztahu k celkové roční koncentraci SO2 a TSP při
dlouhodobé expozici byla zvýšená nemocnost prokázána od koncentrace 100 µg/m3. Při
stanovení doporučených limitních hodnot byl použit bezpečnostní faktor 2 (125 µg/m3 pro
krátkodobou a 50 µg/m3 pro dlouhodobou expozici ).
Výsledky studií sledujících vztahy mezi kolísáním nemocnosti a úmrtnosti obyvatel ve
městech a úrovní znečištění ovzduší však naznačovaly, že k účinkům na zdraví dochází již
při nižších koncentracích a že se zde nedá jasně určit prahová koncentrace, která by byla
bez účinku. Dále bylo zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke
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zdraví jsou jemnější frakce. US EPA stanovila standardy pro PM10 v roce 1987 (150 µg/m3
pro 24 hodinovou koncentraci a 50 µg/m3 pro roční průměr ).
Série epidemiologických studií z 80. a 90. let prokazující souvislost mezi 24 hodinovými
koncentracemi PM10 a počty úmrtí následující den v amerických městech při podstatně
nižších koncentracích vedla k závěru, že stávající standardy nezajišťují dostatečnou úroveň
ochrany zdraví a US EPA navrhla v roce 1997 standardy i pro jemnou frakci PM2,5 (65 a 15
µg/m3), kterou označila za vhodnější ukazatel znečištění ovzduší ve vztahu k nemocnosti a
úmrtnosti. Tyto standardy i jejich zdůvodnění na základě epidemiologických studií však
narazily na kritiku a odpor zejména průmyslových skupin v USA.
Výsledky těchto epidemiologických studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními
koncentracemi PM10 a výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a
respirační onemocnění, však byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní.
Samet a spol. prokázali na základě vyhodnocení dat o úmrtnosti a denní koncentrací PM10
ve 20 největších amerických městech v letech 1987 až 1994, že zvýšení koncentrace PM10 o
10 µg/m3 vede ke zvýšení celkové úmrtnosti o 0,51 % (95% CI = 0,07-0,93), přičemž
úmrtnost z kardiovaskulárních a respiračních příčin se zvyšuje o 0,68 % (95% CI = 0,2-1,16).
Tyto výsledky jsou velmi konzistentní se závěry z předchozích studií, které publikovali
Dockery, Pope a Schwartz a ve kterých se zvýšení celkové úmrtnosti vztažené ke zvýšení
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 pohybovalo v rozmezí 0,4 - 1 %.
Zásadní dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké složky jemné frakce prašného
aerosolu se zde uplatňují a jakým mechanismem působí. Jednou z teorií je vyvolání
zánětlivých změn v plicních alveolech ultrajemnými částicemi o průměru pod 100 nm, což má
za následek uvolnění mediátorů, schopných zvýšit krevní srážlivost a tím i zvýšit riziko úmrtí
na infarkt myokardu nebo náhlé cévní příhody mozkové. Jelikož úmrtí na tyto příčiny patří
k nejčastějším, může se v exponované populaci projevit i jen malé zvýšení tohoto rizika.
Při aktualizaci doporučených limitů pro kvalitu ovzduší v 90. letech i WHO respektuje
výsledky těchto epidemiologických studií a pro suspendované částice v ovzduší (stejně jako
pro ozón) uvádí, že nelze na základě současných poznatků stanovit ještě bezpečnou
prahovou koncentraci v ovzduší a tudíž ani stanovit doporučený imisní limit.
Prokázané akutní zdravotní účinky prašného aerosolu, odpovídající výkyvům denních
imisních koncentrací většinou měřených jako PM10, zahrnují již zmíněné zvýšení denní
úmrtnosti, nárůst počtu hospitalizací pro respirační onemocnění, zvýšení spotřeby léků
k rozšíření průdušek, zvýšenou frekvenci výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu
(např. kašel), změny plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.
WHO v druhém vydání doporučení pro kvalitu ovzduší z roku 1999 proto pouze uvádí vztahy
závislosti pro procentuální denní změny těchto zdravotních parametrů a denní průměrné
koncentrace PM10 v rozmezí 20 – 200 µg/m3, zjištěné sérií epidemiologických studií.
Nestanovuje doporučené imisní limity a ponechává na zvážení jednotlivých členských států
WHO, které zdravotní parametry a v jaké úrovni použijí ke
stanovení svých
akceptovatelných imisních limitů, neboť v současné době nelze stanovit prahové imisní
koncentrace, při kterých by k těmto účinkům nedocházelo.
Studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší je podstatně
méně. Referují též o ovlivnění úmrtnosti a nemocnosti na respirační onemocnění.
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Epidemiologické studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou
imisní zátěží může být o 2-3 roky kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato
redukce očekávané délky se přitom začíná projevovat již průměrných ročních koncentrací
jemných částic 10 µg/m3.
Další nedávné studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací s výskytem
bronchitických symptomů u dětí a zhoršením plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u
dětí i dospělých.
Většina získaných poznatků pochází ze studií, které hodnotily úroveň znečištění ovzduší
frakcí částic PM10. Postupně se zvyšuje počet studií založených na frakci PM2,5 a ukazuje se,
že tento ukazatel je pro hodnocení zdravotních efektů vhodnější. Jsou též důkazy, že někdy
jsou ještě vhodnějším parametrem pro zdravotní účinky některé složky PM2,5, jako jsou
sulfáty a silně kyselé částice.
Původní imisní limity pro TZL v ČR stanovené v roce 1991 a platné až do roku 2002 (500
µg/m3 pro maximální krátkodobou koncentraci, 150 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou
koncentrace a 60 µg/m3 pro roční průměr) již nezajišťovaly dostatečnou ochranu lidského
zdraví.
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty
PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou
koncentraci, která se v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty
nyní obsahuje i imisní vyhláška k novému zákonu o ochraně ovzduší v ČR.
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů u exponované
populace na základě znalosti imisní zátěže prašným aerosolem je též možné použít vztahů,
které na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií publikovala v roce 1995
Aunanová.
Oxidy dusíku NOx, resp. NO2 – oxid dusičitý
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině
případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší
rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako
NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet na vzniku ozónu a
oxidačního smogu. Mohou též podléhat reakcím vedoucím ke vzniku řady dalších
organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem na zdraví, souhrnně označovaných jako
NOy ( HNO2, HNO3, NO3, N2O5, peroxyacetylnitrát aj.).
Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici
nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.
Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí.
Protože není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních cestách
dýchacích a proniká až do plicní periferie.Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři
mezi 200 až 410 µg/m3. Průměrné roční koncentrace NO2 se v městských oblastech obecně
pohybují v rozmezí 20 až 90 µg/m3.
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Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, ročním období a
meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí představují roční průměrné koncentrace
v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší 22 měst ČR se dle závěrečné zprávy
Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR
v roce 2000 pohybovaly od 16,2 do 41,2 µg/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 23 – 33 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace sumy oxidů dusíku se v roce 2000 pohybovaly ve 27 sídlech
ČR kromě nejvyšších hodnot v Děčíně a Praze v rozmezí 11 – 79 µg/m3. Pouze v sedmi
z 34 monitorovaných oblastí (systém monitorování zahrnuje 26 sídel a 8 pražských obvodů)
nebyl ani v jednom dni překročen 24 hodinový imisní limit.
NO2 působí na buněčné úrovni oxidačním mechanismem, pravděpodobně reaguje přímo
s povrchovými lipidy membrán endotelových buněk a mění jejich funkce. Vyvolává dráždění
dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním
onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží. Studie zaměřené na mutagenní
a karcinogenní účinky zatím neumožňují jednoznačné závěry.
Oxidy dusíku působí též na ekosystém. Kritická úroveň koncentrace NOx v atmosféře, nad
níž se mohou objevovat přímé nepříznivé účinky na vegetaci je odhadována na 75 µg/m3
jako 24 hodinový průměr a 30µg/m3 jako roční průměrná koncentrace.
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější
ovzduší se zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových
spotřebičů. WHO uvádí průměrné koncentrace z 2–5 denních měření v bytech v 5
evropských zemích v rozmezí 20–40 µg/m3 v obývacích pokojích a 40-70 µg/m3 v kuchyních
s plynovým vybavením. V bytech situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly
tyto hodnoty cca dvojnásobné. Při používání neodvětraných kuchyňských sporáků však
může být expozice ještě podstatně vyšší, průměrná několikadenní koncentrace NO2 může
přesáhnout 200 µg/m3 s maximálními hodinovými hodnotami až 2000 µg/m3 .
Významnou pozici oxidu dusičitého mezi škodlivinami ve vnitřním ovzduší bytů potvrzují i
výsledky systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí v ČR, který provádí od roku 1993 hygienická služba. V období 1999-2000 bylo ve
čtyřech městech ČR (Brno, Hradec Králové, Plzeň a Ostrava) proměřeno v topné a netopné
sezóně 120 bytů. Průměr z naměřených tříhodinových koncentrací NO2 v kuchyni a dětském
pokoji činil 25,2 µg/m3 v topné sezóně a 23,9 µg/m3 v netopné sezóně. Maximální hodnota
byla naměřena v Brně a činila 325,9 µg/m3 v kuchyni v topné sezóně.
Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest
se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3. Krátkodobá
expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace,
jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí
subjektivní potíže již od koncentrace 900 µg/m3. U pacientů s chronickou obstrukční
chorobou plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici
koncentraci NO2 560 µg/m3.
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která
u této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí.
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Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při působení
dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších úrovních
krátkodobé expozice.
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího
z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové
limitní koncentraci 200 µg/m3.
Při poloviční koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny
nepříznivé účinky ani u citlivé části populace.
U krátkodobého působení zhruba dvojnásobné koncentrace, t.j. cca 400 µg/m3 již jsou
důkazy o malém snížení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků, přičemž riziko
vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. Vzhledem k tomu, že
astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili pokusů, trpěli jen mírnou formou tohoto
onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší citlivostí.
Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou
studií spolehlivě kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány
morfologické změny plicní tkáně podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů
až měsíců koncentracím od 640 µg/m3 a biochemické změny od koncentrace 380 µg/m3.
Koncentrace od 940 µg/m3 zvyšují u pokusných zvířat po šestiměsíční expozici vnímavost
plic vůči bakteriální a virové infekci. Snížení imunity je důsledkem změn jak buněčné, tak i
protilátkové složky obranného systému.
Výsledky epidemiologických studií u dětské populace ukazují nárůst respiračních symptomů,
délky jejich trvání a snížení plicních funkcí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné
roční koncentrace 50 – 75 µg/m3.
Meta-analýza studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov dospěla ke zjištění, že u dětí ve
věku 5 – 12 let dochází k 20 % nárůstu rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest
dýchacích při každém zvýšení koncentrace o 28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici
v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 128 µg/m3 nebo možná vyšší. I když jsou tyto studie
založeny na krátkodobém 1-2 týdenním měření koncentrací NO2, je možné tyto koncentrace
vztáhnout i na dlouhodobou expozici. Neví se však, zda se zde neprojevují spíše krátkodobá
maxima koncentrací nežli délka expozice. (Koncentrace 28 µg/m3 odpovídá v rámci
provedených studií rozdílu ročního průměru koncentrací mezi domácnostmi s elektrickými a
plynovými sporáky).
Na základě výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2 a výše uvedeného zjištění, že navýšení o 28
µg/m3 a více již vyvolává zdravotně nepříznivé účinky je WHO doporučena limitní hodnota
průměrné roční koncentrace NO2 40 µg/m3. Zdůrazňuje se přitom však fakt, že nebylo
možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně
zdravotně nepříznivý účinek neměla.
Ke kvantitativnímu odhadu nárůstu akutních respiračních syndromů u dospělé populace na
základě znalosti průměrné denní koncentrace NO2 a chronických respiračních syndromů
nebo astmatických symptomů u dětské populace na základě znalosti průměrné roční
koncentrace je možné použít vztahů, které publikovala v roce 1995 Aunanová na základě
metaanalýzy výsledků epidemiologických studií.
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V EU platí pro NO2 imisní limit 200 µg/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 40 µg/m3
jako průměrná roční koncentrace a 30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu
ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány imisní vyhláškou i v ČR. V minulosti byly
u nás imisní limity stanoveny pro sumu oxidů dusíku v podobě maximální půlhodinové
koncentrace 200 µg/m3, průměrné 24 hodinové koncentrace 100 µg/m3 a průměrné roční
koncentrace 80 µg/m3.
Benzen, (C6H6), CAS 71-43-2
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se snadno
odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavní užití je v chemickém
průmyslu při výrobě styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších sloučenin a jako aditivum do
benzinu. V minulosti byl používán jako rozpouštědlo.
Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot,
výfukové plyny a cigaretový kouř. Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí je
kolem 1 µg/m3 , v městském ovzduší se pohybuje v rozmezí 5 – 20 µg/m3 a závisí hlavně na
intenzitě dopravy. Vyšší koncentrace až stovek mikrogramů se mohou vyskytovat v okolí
čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících benzen. V ovzduší je benzen
poměrně stálý, jedinou významnější reakcí je reakce s OH radikálem.
V roce 2000 byl benzen spolu s jinými těkavými organickými látkami poprvé celoročně měřen
v pěti městech ČR. Průměrné roční koncentrace se pohybovaly v rozmezí 2,4 – 3,8 µg/m3
(6). Vyšší koncentrace nežli ve vnějším ovzduší se mohou vyskytovat ve vnitřním prostředí
budov, což potvrzují i nálezy v rámci monitorování vnitřního prostředí, prováděného
hygienickou službou. V letech 1999 – 2001 bylo proměřeno ovzduší v dětských pokojích 120
bytů ve čtyřech krajských městech. Průměr z 3 hodinových koncentrací benzenu v topném
období činil 5,9 µg/m3 a v netopném období 4,7 µg/m3. Nad hodnotou 10 µg/m3 bylo v obou
sezónách 9,9 % naměřených hodnot, maximální zjištěná 3 hodinová koncentrace činila 89,8
µg/m3 (6).
Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se absorbuje cca
50 % vdechovaného benzenu. Kožní absorpce je nízká. Ze zažívacího traktu je
pravděpodobně absorbován kompletně. Po vstřebání je distribuován v těle nezávisle na
bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů byly zjištěny v tukových tkáních. Benzen je
v játrech a snad i v kostní dřeni oxidován na hlavní metabolity fenol, hydrochinon a katechol.
Část vstřebaného benzenu je v nezměněné formě vyloučena vydechovaných vzduchem.
Metabolity jsou vylučovány močí
Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, zejména
v místech s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však mohou
i koncentrace benzenu v interiérech budov, zejména v závislosti na cigaretovém kouři.
Významná je též expozice při cestování motorovými vozidly, kdy se odhaduje, že při
průměrné jedné hodině jízdy denně se zvyšuje karcinogenní riziko benzenu ve srovnání
s expozicí z vnějšího ovzduší asi o 30 % (10). V menší míře je benzen přijímán i s potravou.
Expozice z pitné vody je pro celkový příjem při běžných koncentracích zanedbatelná.
Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na kuřáctví. Vykouření 20 cigaret
denně představuje navíc příjem cca 600 µg benzenu, což vysoce převyšuje běžný příjem
inhalací z vnějšího ovzduší i z potravy.
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Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci a
euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic.
Syndromy po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde
dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též
imunologické změny. O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou
přesvědčivé zprávy.
Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogenitě. Pro nekarcinogenní
toxický účinek jsou v databázi RBC jsou uvedeny jako EPA-NCEA prozatímní hodnoty
referenční dávky RfDo = 0,003 mg/kg/den a pro inhalační příjem RfDi = 0,0017 mg/kg/den.
Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do
kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice.
Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o
kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní
leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu při vyvolání
leukémie není dosud znám, předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně
metabolity benzenu, přičemž se zde kromě genotoxického efektu patrně uplatňují i další
cesty. Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých
benzen při inhalační i perorální expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace.
V testech na bakteriích sice benzen nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje
numerické i strukturální chromosomální aberace a výměny sesterských chromatid u savčích
buněk včetně lidských. Tato data ukazují, že benzen má mutagenní účinky.
Vzhledem k přetrvávající nejasnosti mechanismu¸ kterým dochází ke karcinogennímu účinku
při expozici benzenu, existují spory o vhodnosti použití lineárního modelu extrapolace
závislosti dávky a účinku z oblasti profesionální expozice do oblasti malých dávek.
Odvození jednotek karcinogenního rizika vycházející z různých epidemiologických studií u
profesionálně exponované populace přesto dospívá ke konsistentním výsledkům. Dvě velké
nezávislé studie dospěly ke stanovení jednotky karcinogenního rizika při expozici z ovzduší
pro koncentraci 1 µg/m3 v hodnotách UR = 4x10-6 a 3,8x10-6 (7).
Skupina expertů US EPA dospěla v roce 1985 k prozatímní UR = 8,1x10-6 získané jako
geometrický průměr hodnot získaných různými modely ze tří studií profesionální expozice.
V roce 1998 US EPA na základě doplnění původní klíčové studie tuto prozatímní jednotku
karcinogenního rizika přehodnotila a v podstatě potvrdila stanovením UR = 2,2 – 7,8x10-6
(15,21).
WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6x10-6, která
představuje geometrický průměr z hodnot, odvozených různými modely z aktualizované
epidemiologické studie u profesionálně exponované populace. Tato jednotka karcinogenního
rizika bude proto dále použita při kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační
expozici.
WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní hodnotu
pro ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního rizika pro
jednotlivé členské státy. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace
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benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro
populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3 (7).
V ČR je v poslední době stejně jako v zemích EU pokládána za akceptovatelnou míru
karcinogenního rizika zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku celoživotní
expozice dané látce 1x10-6, tedy jeden případ na milion exponovaných. Jako doporučená
hodnota průměrné denní koncentrace benzenu ve volném ovzduší bylo v ČR doposud
uváděno 15 µg/m3, což však již neodpovídá současné celospolečensky akceptovatelné míře
karcinogenního rizika.
US EPA uvádí v databázi Risk Based Concentrations Tables jako únosnou koncentraci
benzenu v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6 koncentraci 2,2E-01 µg/m3.
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci
benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Tato
limitní koncentrace je nyní přijata novou imisní vyhláškou i v ČR.
Vliv hluku na lidské zdraví
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu
informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící
v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě.
Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky,
nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk považovat za
bezprahově působící noxu.
Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor,
kterému je vystaveno značné procento populace.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
S určitým zjednodušením můžeme účinky dlouhodobého působení hluku rozdělit na účinky
specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění
funkcí různých systémů organismu.
Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku,
podílí se na nich často stresová reakce a zahrnují ovlivnění neurohumorální a
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je
učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní
podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních
interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení
vlastního patogenetického děje.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární a imunitní systém a nepříznivé
ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální systém, některé
biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, vlivů na mentální zdraví a akutně
případně i na motilitu zažívacího traktu.
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Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a
nepříznivého ovlivnění pohody lidí.
WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu
lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity
nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období.
Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o
nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto :
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku
v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového
postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech
spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou podstatou poškození zprvu
přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a nervových buněk
Cortiho orgánu vnitřního ucha.
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází
k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a
aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB(A).
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k
malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby
současně exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že
zvýšená hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob profesionálně
exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti.
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti.
Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek,
telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a
zejména malé děti v období osvojování řeči.
Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl
mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a to nejméně v 85
% doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech
převyšovat 35 dB(A). Pro více senzitivní skupiny populace by však mělo být ještě nižší.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením,
alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke
zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám
dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty
působení hluku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den např. rozmrzelostí,
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně
bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní.
Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a
mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení
spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat od hodnoty hluku LAeq = 30
dB(A). V experimentu na velkém souboru lidí různého věku se při hladině hluku 35 dB(A)
probudilo 22 % pokusných osob, při 45 dB(A) dosáhlo procento probuzených 52 %. Citlivější
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byly ženy a osoby starší 60 let. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním
hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB(A). Nálada a výkonnost následující den
nebyla ovlivněna při hodnotách venkovního hluku do 60 dB(A). Zde je nutno podotknout, že
pokusné osoby jsou osoby zdravé a převážně psychicky nadprůměrně odolné – jinak by
těžko normálně spaly v experimentálních podmínkách.
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout
45 dB(A), přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního
hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem.
Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností
přesáhnout LAmax = 45 dB(A), resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl
přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku
měly být ještě nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci
obyvatel ani po více letech.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly prokázány
v řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou
být jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve
formě hypertenze a ischemické choroby srdeční. V případě hypertenze je významná teorie,
podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku uvolňován
z buněk a vylučován z organismu a není u evropské populace dostatečně saturován příjmem
z potravy.
Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina hluku s efektem na ICHS v epidemiologických
studiích byla 70 dB(A). Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny
s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB(A) a více,
pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější
pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem
k velkému počtu takto exponovaných osob. Dále je třeba mít na paměti, že hluk je noxa
bezprahová a že uvedené výsledky se vztahují na statisticky signifikantní průkaz vztahu a
proto je nutné účinky předpokládat i při hladinách venkovního hluku významně nižších
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů,
změny imunitního systému, zvýšená motilita gastrointestinálního traktu, nebo snížená
porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku v době těhotenství,
nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků
hluku.
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a
projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou
duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit
rozvoj latentních duševních poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní
zdraví byly nalezeny u ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických
symptomů a hospitalizací.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní
práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a
komplikované analýzy. V reálných podmínkách bylo v závislosti na hluku prokázáno
zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť.
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K hodnocení ovlivnění výkonu při mimopracovních činnostech není dostatek studií a nelze
tudíž odvozovat limity nebo vztahy expozice a účinku.
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak
emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech.
Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti,
nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání. U
každého člověka existuje určitý stupeň senzitivity, respektive tolerance k rušivému účinku
hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10-20 % vysoce
senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % populace
víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na
řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To
vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu
rozdílný efekt u exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i
hladinách hluku na různých lokalitách v různých zemích. Obecně např. u obyvatel rodinných
domů nastává srovnatelný stupeň obtěžování až při hladinách o cca 10 i více dB vyšších,
oproti obyvatelům bytových domů.
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může
ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk,
u nějž je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě působí i
nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se v případě nutnosti po dobu
provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu. Závislost je i mezi nepříznivým
prožíváním hluku a délkou pobytu v témže bytě či jiném prostředí. Rozmrzelost může
vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje Kromě toho
však může být významně ovlivněna zdravotním stavem.
Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů,
jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Vysoké hladiny
hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných
jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde
hraje i zhoršená řečová komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke
slovní pomoci (poradit v orientaci, upozornit na nehodu), než k pomoci fyzické.
U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná
zvyšovat při působení hluku od ekvivalentní hladiny Ldn = 42 dB(A). Procento mírně
nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB(A).
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A), nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB(A).
Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území, by proto měla být limitující hladina
hluku nižší. Většina evropských zemí používá pro nový rozvoj limitující LAeq 40 dB(A).
Během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne.
Zvýšení celkové nemocnosti bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů
obyvatel, exponovaných neprofesionálně vysokým hladinám hluku. Nejpravděpodobnějším
vysvětlením tohoto jevu je důsledek působení chronického stresu.
Může jít o některá onemocnění zažívacího traktu, poruchy krevního tlaku, arteriosklerózu,
zánětlivá onemocnění, nižší odolnost vůči infekci, poruchy menstruačního cyklu a v
eko

48

team

Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

těhotenství, spastické stavy a prediabetické stavy. V retrospektivní studii bylo zjištěno, že
k rozdílům v nemocnosti docházelo až po delší době strávené v hlučném prostředí, u
nervových onemocnění po 8-10 letech, u cévních onemocnění až po 11-15 letech (3).
Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je obsáhle
sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu
prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných
venkovním hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo
osob používajících denně sedativa zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. Několikrát
zde byla ověřena i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na
civilizační choroby. Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují predikovat
zvýšení procenta takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti.
Významným ukazatelem, který může být použit k hrubému odhadu nepříznivých zdravotních
účinků venkovního hluku na exponovanou populaci je procento osob obtěžovaných hlukem,
zjištěné anketním šetřením. Analýzou dat získaných výše uvedeným systémem monitoringu
v ČR byl zjištěn signifikantní statisticky významný vztah mezi stoupajícím procentem
obtěžovaných osob a výskytem civilizačních chorob, zejména hypertenze a častých katarů
horních cest dýchacích. Tento vztah byl významnější u lokalit s noční hlučností větší než LAeq
55 dB. Z počtu osob s pocitem obtěžování hlukem trpělo některou z vybraných civilizačních
chorob 64.1 % a se vzrůstající hladinou hluku se zvyšoval průměrný počet těchto
onemocnění na osobu.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si ovšem musíme být vědomi nejistot, kterými
je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních
parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy
nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní
nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto
nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách
nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny
osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní
závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru.
Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – den (Laeq 6-22 h )
Nepříznivý účinek

dB(A)
40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení

X

Hypertenze

X

Ischemická
choroba srdeční

X

X

Zhoršená
komunikace řečí

X

X

X

X

Pocit obtěžování

X

X

X

X

hlukem
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Závěry:
Z hodnocení provedeného v kapitole Vlivy na ovzduší vyplývá, že přestavbou MÚK dojde
k přemístění nejvýznamnějších liniových zdrojů emisí z okrajů křižovatky směrem k jejímu
středu a tím také dojde ke zvýšení imisí v prostoru křižovatky a ke snížení imisí mimo její
vlastní prostor. Další snížení imisí způsobí zvýšení plynulosti dopravního proudu bez
zpomalování a zastavování vozidel. Z hlediska okolního území tedy dojde ke zlepšení oproti
situaci pokračování stávajícícho stavu.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí.
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že provedení plánované dostavby MÚK
Palackého přispěje v důsledku navazující změny v dopravním systému křižovatky ke snížení
hladin hluku u obytné zástavby západně od zájmového území a v žádném případě nepovede
k překročení platných hlukových limitů v okolí posuzovaného záměru.
Při automobilovém provozu vznikají i vibrace, výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a
stavební objekty prokázal, že vliv vibrací z automobilové dopravy nepřesahuje ani
nedosahuje limitních hodnot (na rozdíl od železniční dopravy) a nemůže mít významný vliv.
Nebezpečí dopravních úrazů
Vybudováním oznamovaného záměru dojde ke zkapacitnění průjezdu Pardubicemi a k
podstatnému zlepšení dopravní situace, tj. zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu v Pardubicích a jejich aglomeracích.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby
Narušení faktorů pohody
Provoz uvažovaného záměru prakticky neznamená změnu ve faktorech pohody.
Realizací stavby za omezeného provozu bude dopad na životní prostředí minimální. Tímto
opatřením nedojde v průběhu výstavby k negativnímu zatížení okolních částí města vlivem
nutných objížděk nebo odklonů dopravy.
Pro etapu výstavby doporučujeme respektovat následující opatření:
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006, tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu
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Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce
podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Vždy od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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1.2 Vlivy na ovzduší a klima
Modelový výpočet
Pro zhodnocení vlivů na ovzduší byl proveden modelový výpočet rozptylu emisí z dopravy.
V r.1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší
ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3.
Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy
platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a
aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi
znečišťujících látek v ovzduší.
V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje
platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i
metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným
v běžné praxi. Proto byla zveřejněna verze 2003, která zohledňuje následující požadavky
vyplývající z legislativních změn:
−

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových
průměrných hodnot koncentrací (dříve půlhodinových)

−

stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací

−

hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

−

nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

Modelový výpočet rozptylu emisí byl proveden pomocí programu Symos97-2006 v. 6.0.2676,
lic. Ekoteam č. 34365665.
Pro vybrané ukazatele jsou uvedena grafická znázornění polí koncentrací.
Řešeny byly dvě výpočtové varianty – V0 pokračování stávajícího stavu, V1 – stav po
realizaci uvažovaného záměru.
Imisní limity
Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb. - novela č. 429/2005 Sb., ze dne 5. října 2005
byly stanoveny imisní limity, z nich nejvýznamnější uvádí následující přehled:
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance, depozičního limitu, cílových imisních limitů
a dlouhodobých imisních cílů
Všechny uvedené limitní hodnoty se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený
na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa. U všech uvedených limitních hodnot se
jedná o aritmetické průměry. Rokem je pro účely této přílohy myšlen kalendářní rok.
Uvedené imisní limity platí ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády č. 350/2002 Sb., ve znění
tohoto nařízení, pokud není uvedeno jinak.
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Imisní limity, meze tolerance a depoziční limit vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek
Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu/maximální
povolený počet jejího překročení za
rok

Datum, do něhož musí
být limit dosažen

1 hodina

350 µg.m-3/24

-

Oxid siřičitý
Oxid siřičitý

-3

24 hodin

Oxid dusičitý

125 µg.m /3

-

-3

1 hodina

200 µg.m /18

Oxid dusičitý

1 rok

Oxid uhelnatý

Maximální denní
osmihodinový klouzavý
průměr1)

10 mg.m-3

-

Suspendované
částice PM10

24 hodin

50 µg.m -3/35

-

Suspendované
částice PM10

1 rok

40 µg.m -3

-

Benzen

1 rok

5 µg.m -3

1.1.2010

Olovo

40 µg.m

1.1.2010

-3

1 rok

0,5 µg.m

1.1.2010

-3

-

Poznámka:
1)Osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí.
Meze tolerance vybraných znečišťujících látek
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

2005

2006

2007

2008

2009

Oxid dusičitý

1 hodina

50 µg.m -3

40 µg.m -3

30 µg.m -3

20 µg.m -3

10 µg.m -3

Oxid dusičitý

1 rok

10 µg.m -3

8 µg.m -3

6 µg.m -3

4 µg.m -3

2 µg.m -3

Benzen

1 rok

5 µg.m -3

4 µg.m -3

3 µg.m -3

2 µg.m -3

1 µg.m -3

Hodnocení koncentrací suspendovaných částic frakce PM2,5
Koncentrace jemných suspendovaných částic velikostní frakce PM2,5 se hodnotí z hlediska ročního
aritmetického průměru, ročního mediánu, ročního 98. percentilu a ročního maxima
z dvacetičtyřhodinových průměrných hodnot.
Hodnocení koncentrací rtuti
Koncentrace rtuti se hodnotí z hlediska ročního aritmetického průměru.
2. Depoziční limit pro prašný spad
Doba
1 měsíc

Hodnota depozičního
limitu
12,5 g.m-2

Část B
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Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu

Rok a zimní období (1. října - 31. března)

20 µg.m-3

1 rok

30 µg.m-3

Oxidy dusíku
Část C

Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle
1. Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí1)
Znečišťující
látka
Arsen
Kadmium
Nikl
Benzo(a)pyren

Doba průměrování

Hodnota cílového imisního
limitu2)

Datum splnění limitu

1 rok

6 ng.m-3

31.12.2012

1 rok

-3

31.12.2012

5 ng.m

1 rok

20 ng.m

1 rok

1 ng.m

-3

-3

31.12.2012
31.12.2012

Poznámky:
1) K dosažení cílových imisních limitů jsou přijímána veškerá opatření, která nepřinášejí
nepřiměřené náklady a nepovedou k odstavení zdrojů.
2) Pro celkový obsah v suspendovaných částicích velikostní frakce PM10.

Přípustná míra obtěžování zápachem
Podle § 1 vyhlášky č. 362/2006 Sb. platí následující úprava:
(1) Přípustná míra obtěžování zápachem je stav pachových látek ve vnějším ovzduší,
kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, odstraněním
nebo omezením obtěžujícího pachového vjemu.
(2) Překročení přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné
stížnosti osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází.
(3) Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování
zápachem stěžuje více než 20 osob podle odstavce 2 a pokud alespoň u jednoho z
provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona, které
překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobilo.
Grafická část
Modelový výpočet rozptylu emisí byl proveden pomocí programu Symos97-2006 v. 6.0.2676,
lic. Ekoteam č. 34365665.
Pro vybrané ukazatele jsou uvedena grafická znázornění polí koncentrací.
Řešeny byly dvě výpočtové varianty – V0 pokračování stávajícího stavu, V1 – stav po
realizaci uvažovaného záměru.
Přehled jednotlivých řešených zdrojů emisí reprezentuje schema dopravního modelu
uvedené v kapitole Vlivy na hlukovou situaci.
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Příspěvek koncentrací z liniových zdojů - NO2 – 1 hodina (µg/m3) – nahoře V0, dole V1
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Příspěvek koncentrací z liniových zdojů - NO2 – 1 rok (µg/m3) – nahoře V0, dole V1
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Příspěvek koncentrací z liniových zdojů – PM10 – 24 hod (µg/m3) – nahoře V0, dole V1
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Příspěvek koncentrací z liniových zdojů – PM10 – 1 rok (µg/m3) – nahoře V0, dole V1
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Závěr
Z hodnocení provedeného v modelovém výpočtu vyplývá, že po zohlednění všech
stávajících i uvažovaných liniových zdrojů znečištění ovzduší nedojde k významnému
zvýšení znečištění ovzduší ani k překračování platných limitů v důsledku působení
uvažovaného záměru. Očekávané příspěvky znečištění ovzduší se mírně zvýší v prostoru
vlastní křižovatky a sníží v okolním prostoru v důsledku přesunu nejvýznamnějších liniových
zdrojů směrem ke středu křižovatky a vzhledem ke zvýšení plynulosti dopravního proudu.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí.
Opatření pro snížení vlivů na ovzduší:
Navrhovaná opatření:
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu zemních prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět
skrápění plochy staveniště.
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.
Hodnocení vlivů na ovzduší:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce
podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Z níže uvedených obrázků znázorňujících pásma hluku v denní a noční době a ze schemat
dopravního modelu je patrné, že realizací oznamovaného záměru dojde ke změně dopravní
situace v prostoru MÚK Palackého. Tato změna dopravního toku povede v západní části
křižovatky (směrem k obytné zástavbě) ke snížení stávajících hladin hluku. Limitní izofona
pro denní dobu 60 dB, západně od MÚK, v současné době zasahuje do vzdálenosti 35 m,
pro noční dobu do vzdálenosti 63 m. Po realizaci záměru a s tím související změnou
dopravního sytému bude dle výpočtů limitní izofona pro denní dobu 60 dB zasahovat
západním směrem od MÚK do vzdálenosti 17 m a pro noční dobu 50 dB do vzdálenosti 30
m.
Z hlediska vlivu na obyvatele lze tedy konstatovat, že provedení plánované dostavby MÚK
Palackého přispěje ke snížení hladin hluku u obytné zástavby západně od zájmového území
a v žádném případě nepovede k překročení platných hlukových limitů v okolí posuzovaného
záměru.
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obr.1 pokračování stávajícího stavu – rok 2020 – den
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obr.2 pokračování stávajícího stavu – rok 2020 - noc
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obr.3 budoucí stav – rok 2020 – den
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obr.4 budoucí stav – rok 2020 – noc
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Hodnocení vlivů hluku:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, technicky dále řešitelný. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Vždy během provozu záměru

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Na základě shromáždění získaných podkladů a provedeného místního šetření lze z
hydrogeologického hlediska ke sledovanému zájmovému území uvést následující souhrn
nejvýznamnějších poznatků takto:
Vlivy na průtoky
Dostavbou MÚK Palackého dojde ke vzniku nových zpevněných ploch o velikosti cca 13 000
m2. V důsledku toho dojde v zájmové lokalitě k navýšení odtoku splachových odpadních vod
ze zpevněných ploch vozovky.
Z nových zpevněných ploch MÚK bude odtékat do recipientů celkem 6,4 tis. m3 splachových
vod ročně, z toho 2 tis. m3 v zimním období. Průměrný roční odtok z nových zpevněných
ploch MÚK bude Q355d = 0,21 l/s, v zimní období 0,064 l/s.
Navýšení množství splachových odpadních vod oproti stávajícímu stavu představuje
navýšení stávajícího průtoku o ∆Q355d = 0,18 l/s.
Vliv kvalitu vod
Během jednoho zimního období bude z nových zpevněných ploch MÚK odtékat 2,3 t
chloridových iontů
Průměrné koncentrace chloridů v českých tocích podél silnic se pohybuje mezi 5 – 10 mg/l,
maximální koncentrace dosahují 10 – 15 mg/l.
Chloridy vzniklé v souvislosti s zimním solením povrchu nových zpevněných ploch MÚK
v zimním období mohou vést ze zvýšení koncentrací chloridových iontů v tocích podél silnice
o 1 – 1,5 mg/l.
Dle příl. č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. – Imisní standardy – ukazatele a hodnoty
přípustného znečištění povrchových vod představuje imisní standard pro chloridy 250 mg/l
(100 mg/l u stávajících nebo předpokládaných zdrojů pitné vody). Z tohoto hlediska nedojde
realizací uvažovaného záměru k překročení legislativního limitu.
Zvýšením bezpečnosti dopravy lze očekávat snížení četnosti havárií vozidel a tím i snížení
možnosti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod.
Z technického hlediska budou veškeré nově vytvořené silniční jízdní pruhy realizovány na
násypových tělesech. Komunikační cesty proudění mělké podzemní vody tak nebudou
stavbou narušeny. Navíc současný režim této podzemní vody je při Z okraji zájmového
prostoru uměle regulován systémem HOPV firmy PARAMO a.s. Hladina podzemní vody se
nachází v hloubce cca okolo 2 m pod terénem. Zájmový prostor byl v minulosti částečně
postižen kontaminací z blízké rafinerie PARAMO a.s. Je pravděpodobné, že při hlubších
výkopových pracích, které však nebudou výrazného rozsahu (výkopy pro základy mostního
objektu, zdí apod.), budou zastiženy zeminy postižené touto kontaminací.
Povrchové odvodnění bude mít stejný charakter jako nyní. Dešťová voda z povrchu
odbočovacího pruhu bude svedena do stávající silniční kanalizace MÚK Pardubice Palackého. V principu řešení odvodnění křižovatky se nic nezmění.
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Navržená stavba bude reagovat i na skutečnost, že se nalézá na vyhlášeném záplavovém
území. Nivelety nově realizovaných jízdních pruhů budou vedeny nad úrovní zátopové
hladiny.
Realizací záměru nedojde oproti současnosti ke změně geologických podmínek ani
kvalitativním a kvantitativním změnám podzemních a povrchových vod.
Obecně se k těmto vlivům navrhuje následující opatření:
Při stavebních pracích zamezit kontaminaci půdy a tím i podzemních vod.
Zabezpečit staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečným látkám, provádět
pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na
možný únik výše uvedených látek. V případě úniku ropných nebo jiných
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena
na lokalitě určené k těmto účelům.
Stavební mechanismy čistit na k tomu určených zpevněných plochách
opatřených usazovací jímkou s nornou stěnou. Opatření zahrnující znečištění
vod musí být náplní plánů organizace výstavby.
Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC;
v případě jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným
vodohospodářským orgánům návrh na řešení jejich likvidace.
Při hlubších výkopových pracích sledovat ekologický stav těžených zemin a
s vytěženým výkopkem nakládat v souladu s jeho ekologickým stavem
(ukládání na odpovídající třídu skládky) apod. S ohledem na tuto skutečnost je
nutné uvažovat s určitou rozpočtovou rezervou na tyto práce.
Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí
silnice.
Příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit způsob zneškodnění
veškerých odpadních vod vzniklých v průběhu výstavby, jež musí být v souladu
se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními
opatřeními s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované
stavby se zapracováním činností regionálních záchranných jednotek.
Hodnocení vlivů na vodu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na odvodnění oblasti.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu.

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, technicky dobře eliminovatelný. Vliv
jednoduchý.
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Pravděpodobnost vlivu

Během trvání záměru, během provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv na odvodnění oblasti-trvale. Odtok splachových vod
v době srážek. Vliv vratný.
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1.5 Vlivy na půdu
Navrhovaná stavba je součástí MÚK Pardubice – Palackého a nachází se prakticky uvnitř
stávající, již existující křižovatky. Záměrem budou dotčeny především pozemky ostatní
plochy. Při rušení odbočné větve dojde k rekultivaci stávajícího takto využívaného pozemku.
K tomuto vlivu se navrhuje respektovat následující opatření:
Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou
využity v dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně
zabraných ploch, resp. s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke
zbytečným erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových
materiálů do vodotečí.
Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase budované silnice.
Přednostně využít sejmutou vrstvu půdy pro rekultivaci zrušené a odstraněné
odbočné větve.
Pro dočasné uložení půdy ze skrývky, která bude zpětně využita pro
ohumusování stavby, využít plochy v prostoru staveniště.
Chránit dočasně uloženou půdu ze skrývky před znečištěním, znehodnocením
plevelnými nálety, rozplavováním.
Omezit co nejvíce rozsah záborů stavby, důsledně dbát na dodržování hranice
stavby při pohybu stavební mechanizace.
Veškerou stavební techniku udržovat v dobrém technickém stavu, aby
nedocházelo k poškozování zemin např. úkapy ropných látek; dojde-li
z nějakého důvodu vlivem realizace stavby ke znečištění zemin v prostoru
stavby nebo na navazujících pozemcích, musí být znečištěná zemina odtěžena,
dekontaminována a nahrazena novou zeminou.
Zatravnit ohumusované plochy stavby, aby se omezilo riziko erozních smyvů
dešťovou vodou a větrem.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vlivy v důsledku ukládání odpadů se projeví zejména v období výstavby u dodavatelských
organizací a ve formě meziskládek zemin a výkopových materiálů.
Harmonogram a návaznost výstavby musí být provedeny tak, aby tyto vlivy byli minimální a
aby v maximální míře byla zajištěna plynulost výstavby bez meziskládek.
Vlivy na zvláště chráněná území
S ohledem na polohu zvláště chráněných území přírody vzhledem k poloze a rozsahu
vlastního zájmového území tato interakce nenastane.
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Nejsou dotčena ani kontaktně, ani zprostředkovaně území charakteru evropsky významných
lokalit ve smyslu ust. § 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb.
Hodnocení vlivů na půdu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na zábor půd.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru trvalý. Po ukončení existence
záměru technicky do určité míry vratný.

1.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Oznamovaný záměr dostavby MÚK Palackého nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin,
ani dobývací prostor. K málo významnému ovlivnění horninového prostředí dojde při
zemních pracích jako jsou zakládací práce.
Hodnocení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Nevratný.

1.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na základě provedeného inventarizačního průzkumu živočichů, bylo v posuzovaném území
zjištěno celkem 31 druhů živočichů. Obojživelníci ani plazi zjištěni nebyly a jejich výskyt je
zde velmi nepravděpodobný.
Všechny druhy živočichů jsou v tomto typu prostředí běžné a vyskytují se i v okolí
posuzované lokality. Byl zaznamenán 1 druh živočicha zvláště chráněného podle vyhlášky
MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění, kterým je kavka obecná (Corvus monedula) –
silně ohrožený druh, která do zájmového území zaletuje za potravou. Tento druh
v Pardubicích hnízdí a ve velkém počtu také přezimuje. Při sběru potravy zaletuje také na
komunikace. Realizací akce a následným provozem tento druh nebude ohrožen.
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Realizace stavby nebude mít vliv na migrační prostupnost krajiny.
Realizace posuzovaného záměru nepředstavuje výraznou změnu charakteru prostředí pro
živočichy. Zjištěny zde byly takřka bez výjimky druhy běžné, pro které nebudou mít
plánované úpravy fatální důsledky. Vzhledem k tomu, že v projektu se počítá i s výsadbou
zeleně, podmínky pro hnízdění a výskyt některých druhů ptáků se nezmění.
Z faunistického pohledu není důvod, proč by plánovaný záměr neměl být realizován.
Vlivy na flóru
V průběhu terénního výzkumu nebyly nalezeny žádné druhy chráněné podle Vyhlášky MŽP
č. 395/92 Sb. (v platném znění). Stavba je plánována na antropogenních útvarech.
Z botanického hlediska je toto území nehodnotné.
Vzhledem k umístění stavby a následnému provozu není nutné dodržovat podmínku výsadby
domácích druhů dřevin.
Z pohledu botanického průzkumu nebyly shledány důvody, proč by výstavba podle
navrženého projektu a za dodržení navrhovaných opatření nemohla být realizována.
Vlivy na ekosystémy
Do zájmového území zasahuje okraj nadregionálního biokoridoru procházejícího podél Labe.
Do zájmového území zasahuje okraj lokálního biocentra, které představuje zarůstající mrtvé
rameno Labe. Poloha prvků ÚSES je znázorněna v příloze v závěru oznámení dle Krajské
koncepce ochrany přírody Pardubického kraje.
Prvky ÚSES byly navrženy v době, kdy byla MÚK již v provozu. Lze tedy předpokládat, že
navrhovatel počítal s učitou koexistencí těchto prvků s dopravní stavbou. Uvažovaný záměr
tyto prvky nijak neovlivní, stavební práce budou probíhat uvnitř křižovatky

Navržené opatření:
Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav)
všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace
území a šíření alergenních plevelů a invazních rostlin.
Zařízení staveniště, dočasné skládky a jakékoli jiné aktivity stavby budou
umístěny mimo venkovní prostor lokálního biocentra.

Hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru a nejbližším okolí.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý až nepatrný. Vliv složitý.
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Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný.

1.8 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Realizací záměru nedojde ke změně charakteru krajiny ani krajinného rázu dotčeného
území.

Hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V širším území.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv nevýznamný. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný, technicky částečně
eliminovatelný.

1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dostavba MÚK Palackého nebude mít žádný významný vliv na hmotný majetek a kulturní
památky.
Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, pokud se při stavbě nevyskytnou
archeologické nálezy. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby záměru.
Nevratný.
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II.

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

Vzhledem k charakteru záměru, jeho technickým parametrům, jeho umístění a při
respektování navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že rozsah těchto vlivů v okolním
území nepřesáhne platné limity v ochraně životního prostředí.
Přehled jednotlivých vlivů:
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce
podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Vždy od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů na ovzduší:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce
podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů hluku:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, technicky dále řešitelný. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Vždy během provozu záměru

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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Hodnocení vlivů na vodu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na odvodnění oblasti.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu.

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, technicky dobře eliminovatelný. Vliv
jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během trvání záměru, během provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv na odvodnění oblasti-trvale. Odtok splachových vod
v době srážek. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů na půdu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na zábor půd.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru trvalý. Po ukončení existence
záměru technicky do určité míry vratný.

Hodnocení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Nevratný.

Hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru a nejbližším okolí.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý až nepatrný. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný.
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Hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V širším území.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv nevýznamný. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný, technicky částečně
eliminovatelný.

Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý, pokud se při stavbě nevyskytnou
archeologické nálezy. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby záměru.
Nevratný.

Možnosti přeshraničních vlivů
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.
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III.

Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a
nestandartních stavech

Možnost vzniku havárií
Při provozu MÚK Palackého je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně
vyjetím vozidel z vozovky. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie
vozidla převážejícího ropné, chemické či podobné nebezpečné látky. Z hlediska ochrany vod
je největším potenciálním nebezpečím havarijní únik látek škodlivých vodám. Tyto látky
mohou být v kapalné formě nebo ve formě tuhé, ale ve vodě rozpustné.
S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru havarovaného vozidla či
jeho nákladu.
Dopady na okolí
Důsledkem havárie vozidla může být kontaminace půdy, povrchové vody a horninového
prostředí a následně podzemních vod.
Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci se
vznikem požáru vozidla či jeho nákladu. Jedná se však vždy o lokální záležitost s přímým
vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor.
Preventivní opatření
Pro zabránění úniku havarovaného vozidla mimo prostor komunikace bude obchvat vybaven
svodidly na příslušných místech dle technických norem.
V místech zaústění příkopů do vodotečí budou zřízeny záchytné jímky s hradítky, které
umožní zabránit kontaminaci vod při případné havárii vozidel na obchvatu.
Následná opatření
Nepožadují se.
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IV.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Fáze přípravy:
V dalších stupních projektové přípravy doporučujeme stanovit konkrétní místa,
nádoby a systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro
ostatní látky škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.
Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními
opatřeními s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované
stavby se zapracováním činností regionálních záchranných jednotek.
V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa
oplachu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť, včetně
návrhu zařízení na mytí vozidel.
V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zabezpečení stavenišť
proti úniku nebezpečných látek
Fáze výstavby
Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich
likvidace.
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
tj. zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu zemních prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět
skrápění plochy staveniště.
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.
Při stavebních pracích zamezit kontaminaci půdy a tím i podzemních vod.
Zabezpečit staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečným látkám, provádět
pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na
možný únik výše uvedených látek. V případě úniku ropných nebo jiných
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena
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na lokalitě určené k těmto účelům.
Stavební mechanismy čistit na k tomu určených zpevněných plochách
opatřených usazovací jímkou s nornou stěnou. Opatření zahrnující znečištění
vod musí být náplní plánů organizace výstavby.
Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC;
v případě jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným
vodohospodářským orgánům návrh na řešení jejich likvidace.
Při hlubších výkopových pracích sledovat ekologický stav těžených zemin a
s vytěženým výkopkem nakládat v souladu s jeho ekologickým stavem
(ukládání na odpovídající třídu skládky) apod. S ohledem na tuto skutečnost je
nutné uvažovat s určitou rozpočtovou rezervou na tyto práce.
Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí
silnice.
Příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit způsob zneškodnění
veškerých odpadních vod vzniklých v průběhu výstavby, jež musí být v souladu
se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními
opatřeními s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované
stavby se zapracováním činností regionálních záchranných jednotek..
Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou
využity v dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně
zabraných ploch, resp. s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke
zbytečným erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových
materiálů do vodotečí.
Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase budované silnice.
Přednostně využít sejmutou vrstvu půdy pro rekultivaci zrušené a odstraněné
odbočné větve.
Pro dočasné uložení půdy ze skrývky, která bude zpětně využita pro
ohumusování stavby, využít plochy v prostoru staveniště.
Chránit dočasně uloženou půdu ze skrývky před znečištěním, znehodnocením
plevelnými nálety, rozplavováním.
Omezit co nejvíce rozsah záborů stavby, důsledně dbát na dodržování hranice
stavby při pohybu stavební mechanizace.
Veškerou stavební techniku udržovat v dobrém technickém stavu, aby
nedocházelo k poškozování zemin např. úkapy ropných látek; dojde-li
z nějakého důvodu vlivem realizace stavby ke znečištění zemin v prostoru
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stavby nebo na navazujících pozemcích, musí být znečištěná zemina odtěžena,
dekontaminována a nahrazena novou zeminou.
Zatravnit ohumusované plochy stavby, aby se omezilo riziko erozních smyvů
dešťovou vodou a větrem.
Ve fázi výstavby respektovat ČSN DIN 18920 k zajištění ochrany stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav)
všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace
území a šíření alergenních plevelů a invazních rostlin.
Zařízení staveniště, dočasné skládky a jakékoli jiné aktivity stavby budou
umístěny mimo venkovní prostor lokálního biocentra.
Fáze provozu
Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí
silnice.
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
- literární údaje (viz seznam literatury)
- terénní průzkumy
- osobní jednání
Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodiky Symos97-2006 v. 6.0.2676, lic.
Ekoteam č. 34365665
Problematika hluku byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy – VÚVA Praha s pomocí programu Hluk+, verze 7.16 profi.
Základním metodickým podkladem pro hodnocení zdravotních rizik v České republice patří
např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik
č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka, Manuál prevence v lékařské praxi díl
VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem
Praha a metodický návod „Zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik v činnosti
HS“ schválený dne 6.9.2001 Hlavním hygienikem ČR pro interní potřebu hygienické služby.
Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly použity
standardní metody založené na rešerši dostupných archivních materiálů např. v ČGS –
Geofond, ČHMÚ, proběhla terénní šetření.
Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM ČR v měřítkách 1 : 5 000, 1 : 10 000,
Mapa GŠ 1 : 50 000, Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, Základní hydrogeologická
mapa 1 : 200 000 a katastrální mapa M 1 : 2 880, územní plán v M 1 : 5 000
Seznam použité literatury
WHO : Guidelines for Community Noise, 1999
Vít M,Michalík J, : Hodnocení zdravotních rizik silničních staveb v rámci procesu EIA I.část –
teoretická východiska, Hygiena 44, 1999, No.3, p. 163 – 175
Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum Praha, 1990
SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 3 „Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku“ – odborná zpráva za rok
1997, SZÚ Praha, 1998
SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 3 „Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku“ – odborná zpráva za rok
2000, SZÚ Praha, 2001
SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 1 „Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu
a vnitřnímu ovzduší“ – odborná zpráva za rok 2000, SZÚ Praha, 2001
WHO: Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě, MŽP ČR 1996
Samet JM, Dominici F, Curriero FC, et al. Fine particulate air pollution and mortality in 20
U.S. cities 1987-1994. N Engl J Med 2000, 343 : 1742-1799.
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WHO : Guidelines for Air Quality, Geneva 1999
WHO : Air Quality Guidelines for Europe, second edition, 2000
Aunan, K: Exposoure-response Functions for Health Effect of Air Pollutants Based on
Epidemiological Findings, Report 1995:8, University of Oslo, Center for International Climate
and Enviromental Research
ČHMÚ : Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2000, ČHMÚ Praha 2001
WHO : Enviromental Health Criteria No.188, Nitrogen oxides,2nd edition, 1997
KRÖBL, L.: Stav a očekávaný vývoj produkce emisí škodlivin z výfukových plynů motorových
vozidel, ÚVMV Praha, 1995
LIBERKO, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Praha, 1991
Metody výpočtu a právní aspekty rozptylových studií v ochraně ovzduší, Finish Pardubice,
1994
MÍCHAL. I. A KOL.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR Praha, 1991
ŘÍHA, J.: Vliv investic na životní prostředí (Teorie a metodologie procesu E.I.A.), ČVUT
Praha, 1992
VORÁČEK V. A KOL.: Rukověť EIA hodnocení vlivů na životní prostředí, Praha 1993
Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2005, Ředitelství silnic a dálnic Praha,
2006
Územní plány dotčených sídelních útvarů
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také
přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 25 % u modelování
ovzduší a do 2 dB u hluku.
Pro uvažovaný záměr nebylo provedeno zaměření terénu, technické podklady byly
zpracovány na základě mapových podkladů v měřítku 1 : 5 000.
S ohledem na stav přípravné dokumentace stavby (zatím jen investiční záměr, studie) byly
pro vypracování Oznámení provedeny běžné kvalitativní biologické průzkumy v období
březen - duben 2007.
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ČÁST E - Porovnání variant řešení záměru
Oznamovaný záměr je řešen v jedné aktivní variantě, které je určena dopravními požadavky
křižovatky.
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ČÁST F - Závěr
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru I/37 Pardubice – MÚK Palackého,
dostavba na životní prostředí, je možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany
životního prostředí, zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území.
Za podmínek, které jsou uvedeny v rámci kapitoly D.IV. lze doporučit realizaci uvažovaného
záměru.
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ČÁST G - Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Oznamovaný záměr řeší přestavbu stávající tříramenné mimoúrovňové křižovatky
„Palackého“.
Z hlediska prostorového je stavba situována do stávajícího prostoru křižovatky, kde
v maximální možné míře využívá stávající silnice. Základním principem stavby je rozšíření
stávajících silnic v prostoru křižovatky přidáním dalšího jízdního pásu a úprava a doplnění
křižovatkových větví (včetně vylepšení parametrů odbočovacích a připojovacích pruhů).
Silnice I/37 bude rozšířena ze stávající dvoupruhové na komunikaci čtyřpruhovou kategorie
MS 24,5/70, se středním dělícím pásem. Zároveň bude doplněna o křižovatkovou větev
Chrudim – Pardubice zapojenou do upravené stávající okružní křižovatky u Hypernovy.
Silnice I/37 je nejdůležitější severojižní komunikací bývalého Východočeského kraje.
Propojuje významná města jádrového území Hradecko-pardubické aglomerace (Jaroměř –
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim) a má přímou vazbu na dálnici D11 a silnice I/33,
I/11, I/35 a I/34. Po výstavbě dálnice D11 a rychlostní silnice I/35 bude propojovat i dopravní
síť mezinárodního významu.
Z tohoto důvodu je výstavba silnice I/37 zařazena mezi veřejně prospěšné stavby závazné
části územního plánu VÚC Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomearace, který byl
schválen usnesením vlády ČR č. 191 dne 26.2.2001.
Zkapacitnění průjezdu Pardubicemi tak patří mezi aktuální požadavky na zlepšení dopravní
situace v Pardubicích i jejich aglomerace.
Stavba se nachází v problémové lokalitě západní části města Pardubice. Silnice I/37
prochází městem ve směru sever – jih a v dotčeném úseku je po I/37 vedena v peáži silnice
I/36 Nové Město – Pardubice – Holice. V prostoru stávající MÚK Palackého je navíc situace
velmi složitá díky kumulaci tras silniční a železniční dopravy.
Zvýšením bezpečnosti dopravy lze očekávat snížení četnosti havárií vozidel a tím i snížení
možnosti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod.
Z hodnocení provedeného v modelovém výpočtu vyplývá, že po zohlednění všech
stávajících i uvažovaných liniových zdrojů znečištění ovzduší nedojde k významnému
zvýšení znečištění ovzduší ani k překračování platných limitů v důsledku působení
uvažovaného záměru. Očekávané příspěvky znečištění ovzduší se mírně zvýší v prostoru
vlastní křižovatky a sníží v okolním prostoru v důsledku přesunu nejvýznamnějších liniových
zdrojů směrem ke středu křižovatky a vzhledem ke zvýšení plynulosti dopravního proudu.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí.
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že realizací oznamovaného záměru nedojde
k navýšení stávajících hladin hluku v zájmové lokalitě a realizace nepovede k překročení
platných hlukových limitů v okolí posuzované MÚK.
V místě plánované dostavby MÚK se z hlediska provedeného biologického průzkumu
nenalézají žádné chráněné druhy rostlin a živočichů dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně
přírody a krajiny.
S ohledem na polohu zvláště chráněných území přírody vzhledem k poloze a rozsahu
vlastního zájmového území tato interakce nenastane.
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Nejsou dotčena ani kontaktně, ani zprostředkovaně území charakteru evropsky významných
lokalit ve smyslu ust. § 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb.
Návrh nepředpokládá žádný zásah do lesní zeleně, zásahy do mimolesní zeleně jsou
minimální.
Výstavba záměru nebude mít žádný vliv na kulturní památky.
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru I/37 Pardubice – MÚK Palackého,
dostavba na životní prostředí, je možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany
životního prostředí a zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území.
Za podmínek, které jsou uvedeny v rámci kapitoly D.IV. lze doporučit realizaci uvažovaného
záměru.
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ČÁST H - Přílohy
1.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací

2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

3.

Letecký snímek oblasti uvažovaného záměru

4.

ÚSES podle Krajské koncepce ochrany přírody Pardubického kraje

5.

Situace záměru

Datum zpracování dokumentace: 30.04.2007
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:
RNDr. Vladimír Ludvík – zpracovatel oznámení

- držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle §19 a §24 zák. č. 100/2001
Sb. - č. osvědčení 5278/850/OPV/93
Bydliště: Šafaříkova 484, 500 02 Hradec Králové
tel: 498 500 363, 603 224 626, fax: 498 500 320, e-mail: ekoteam@wo.cz
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku
Mgr. Jiří Rejl – vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Ing. Petr Čihák – geologie, hydrogeologie
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Letecký snímek oblasti uvažovaného záměru
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ÚSES podle Krajské koncepce ochrany přírody Pardubického kraje
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I/37 Pardubice
MÚK Palackého, dostavba
M 1 : 2 000

