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Oznámení zám�ru výstavby p�eložky silnice I/36 v úseku Lázn� Bohdane� – dálnice 
D11 je zpracován podle zákona �.100/2001 Sb. v platném zn�ní , o posuzování vliv� 
na životní prost�edí,  obsah oznámení je v souladu s p�ílohou �.3 zákona. 
Cílem investi�ního zám�ru je výstavba silnice kategorie S 11,5/80 spojující dálnici 
D11 s Lázn�mi Bohdane�. 
Trasa je navržena ve dvou variantách. 
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I.1. NÁZEV ZÁM�RU A JEHO ZA�AZENÍ  
 
P�eložka silnice I/36 v úseku Lázn� Bohdane� – D11. 
Dle p�ílohy �.1 zákona �. 100/2001 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� spádá 
zám�r do kategorie II. jako položka 9.1. Novostavby, rozši�ování a p�eložky 
silnic všech t�íd a místních komunikací I. a II. t�ídy. 
 

I.2. KAPACITA ZÁM�RU 
Navržené trasy p�eložky silnice I/36 navazují na dokon�ovanou dálnici D11 a spojují 
tuto dálnici s m�stem Lázn� Bohdane�. Propojení Lázní Bohdane� – Pardubice není 
p�edm�tem tohoto �ešení. 
Varianty prochází p�evážn� rovinatým terénem.  
Varianta A navazuje na d�íve zrekonstruovanou silnici I/36 severozápadn� od obce 
Vole�, pokra�uje kolem obce Rohovládová B�lá a kon�í napojením na stávající I/36 
v lese p�ed Jílovskými rybníky jihovýchodn� od obce Bukovka a severozápadn� od 
Lázní Bohdane�. Z dopravního hlediska za�íná varianta v MÚK Chýš� ( k�ížení D11 a 
I/36 ) a kon�í na k�ižovatce I/36 a III/3238 severozápadn� od Lázní Bohdane�.         
Celková délka varianty je 6,899 km. 
Varianta B za�íná v míst� k�ižovatky I/36 a III/3238 severozápadn� od Lázní 
Bohdane� a kon�í cca 400 m p�ed MÚK Dob�enice. Celková délka varianty je 5,980 
km. 
Sm�rové a výškové vedení je ve vyhledávací studii navrženo tak, aby respektovalo 
konfiguraci terénu.  
Stávající silnice I/36 z�stane po úpravách v místech k�ížení s navrženou trasou  
zachována pro místní dopravu a bude p�e�azena do nižší kategorie. 
Stavba bude zahrnovat také p�eložky inženýrských sítí v území a napojení stávajícího 
místního dopravního systému území.  
Komunikace je navržena jako silnice kategorie S 11,5/80.  
Žádná z variant nevyžaduje stavbu vysokých násyp� nebo hlubokých zá�ez�. Na 
trase obou variant se nevyskytují v�tší mostní objekty. 
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I.3. UMÍST�NÍ ZÁM�RU 
NUTS2 oblast  CZ05  Severovýchod 
NUTS3 kraj  CZ053 Pardubický 
NUTS4 okres  CZ0532 Pardubice 
Katastrální území :  Vole� 
                                          Rohovládova B�lá 

Bukovka      
Lázn� Bohdane�    
K�i�e� 
Pravy 
Kasali�ky 

 

 
 
 
 

D11 

Var. B 

Var. A 
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I.4. CHARAKTER ZÁM�RU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI 
ZÁM�RY 

Jedná se o novou, liniovou stavbu dopravního charakteru.  
V dob� zpracování oznámení nebyl identifikován žádný zám�r, se kterým by mohlo 
dojít ke kumulaci negativních vliv� na životní prost�edí.  
 

I.5. ZD	VODN�NÍ POT�EBY ZÁM�RU A JEHO UMÍST�NÍ, V�ETN� 
P�EHLEDU VARIANT 

 

Silnice I/36 je významným silni�ním tahem Pardubického kraje spojujícím úsek Nové 
M�sto - Pardubice.  
Silnice I/36 Nové M�sto – Pardubice byla v minulosti v úseku Nové M�sto – Chýš� – 
Vole� modernizována na silnici kategorie S 11,5/80 a v návaznosti byly obdobn� 
modernizovány i pr�jezdní úseky Vol�í, Rohovládovou B�lou a Bukovkou. Cílem 
modernizace byla homogenizace p�í�ného uspo�ádání a zkapacitn�ní stávající silnice 
tak, aby mohla být využívána jako p�ivad�� z Pardubic na dálnici D11 ve sm�ru 
Pardubice – Praha a opa�n�. Vzhledem k tomu, že p�i projednávání p�ípravné 
dokumentace na dálnici D11 a 1. zm�ny a dopl�ku VÚC Hradecko – pardubické 
sídelní regionální aglomerace obce Chýš�, Vole�, Rohovládova B�lá a Bukovka 
zásadn� nesouhlasily s vedením p�ivad��e zastav�nými �ástmi obcí, byla 
vypracována studie, která �eší spojení dálnice D11 – Pardubice obchvaty mimo 
zastav�né území t�chto obcí. Tato studie zpracovává také variantní vedení p�ivad��e 
z MÚK Dob�enice. Studie byla zpracována v roce 1997 firmou Transconsult s.r.o.. 
Zájmové území je p�evážn� rovinaté a žádná z navržených variant nevyžaduje stavbu 
vysokých násyp� nebo hlubokých zá�ez�. Na trase obou variant se nevyskytují v�tší 
mostní objekty. 
Varianta A vychází i kon�í na stávající silnici I/36 a v celém navrhovaném úseku je 
vedena v nové trase. Délka navržené trasy je 6,898 km. 
Varianta B využívá v cca 50% trasy stávající silnice III/3238 a III/3236 kategorie 
S 7,5/60. Tyto silnice budou rozebrány  a nová silnice kategorie S 11,5/80 bude 
vybudována v jejich trase s rozší�ením vpravo po sm�ru stani�ení. Délka navržené 
trasy je 5,980 km. 
Studie firmy Transconsult s.r.o. byla �SD a.s. (tj. oznamovatel ve smyslu zák. 
100/2001 Sb.) poskytnuta jako podklad pro vypracování Oznámení vlivu této stavby 
na životní prost�edí ve smyslu zákona 100/2001 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
 
Žadatel / oznamovatel:  �editelství silnic a dálnic �R 
                           pracovišt�  �er�anská 15a, 140 00  Praha 4 
Projektant studie :   Transconsult s.r.o. 
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     Nerudova 37, 500 02  Hradec Králové  
     Ing. Shejbal 
Uživatel:    �editelství silnic a dálnic �R 

pracovišt�  �er�anská 15a, 140 00  Praha 4  
 

I.6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO �EŠENÍ ZÁM�RU 
Navržené varianty plní stejnou dopravní funkci, nemají žádný spole�ný úsek a jejich 
umíst�ní a technické �ešení je dáno polohou mimoúrov�ových k�ižovatek dálnice 
D11.  MÚK Chýš� ( varianta A ) v míst� k�ížení se silnicí I/36 je v km 67,650,  MÚK 
Dob�enice ( varianat B ) v míst� k�ížení se silnicí II/323 je v km 76,300. Vzdálenost 
k�ižovatek obou variant je tedy 8,650 km. 
 
Varianta A 
Za�átek varianty A navazuje na modernizovanou silnici I/36 Mové M�sto – Chýš� – 
Vole�, ze které se odklání levostranným obloukem a dlouhým pravostranným 
obloukem obchází po severní stran� Vole�. Spolu s obcí Vole� obchází také rybníky 
Beránek a B�ezinský. Stávající silnici I/36 k�íží mezi Vol�í a Rohovládovou B�lou a 
pokra�uje jižním obchvatem Rohovládové B�lé sm�rem na Bukovku. Bukovku míjí po 
jižní stran�. Nová komunikace se napojuje na stávající silnici v lese východn� od 
Bukovky. V místech, kde se trasa silnice nejvíce p�ibližuje k obytným �ástem Vol�e a 
Rohovládové B�lé je navržena v zá�ezu. Celý úsek nové trasy je dlouhý 6,898 km. 
Mimoúrov�ové k�ižovatky nejsou na trase navrhovány – MÚK Chýš� je sou�ástí 
stavby dálnice D11. Pro variantu A je navrženo 6 úrov�ových k�ižovatek v místech 
napojení na stávající silnice a v místech k�ížení. Všechny k�ižovatky jsou navrženy 
v místech s dobrými rozhledovými podmínkami. Výjimku tvo�í pouze k�ižovatka se 
silnicí II/323 jihozápadn� od Rohovládové B�lé. V míst� šikmého k�ížení se silnicí 
I/36 v prostoru mezi Vol�í a Rohovládovou B�lou bude �ást komunikace zrušena a 
nahrazena pr�se�nou, p�ípadn� odsazenou úrov�ovou k�ižovatkou. Lokální úpravy 
stávající silnice I/36 jsou navrženy i v míst� napojení nové trasy na tuto silnici p�i 
výstavb� k�ižovatky východn� od Bukovky. 
Stavba nevyžaduje p�eložky inženýrských sítí v�tšího rozsahu ani demolici objekt�. 
Ob� varianty procházejí ochrannými pásmy IIb vodních zdroj�. 
 
Geometrie trasy vychází z návrhové kategorie S 11,5/80. 
Nejmenší polom�r sm�rového oblouku   550 m 
Nejv�tší podélný sklon     2,4 % 
Nejmenší polom�r vypuklého výškového oblouku 20 000 m 
Nejmenší polom�r vydutého výškového oblouku 15 000 m 
Po�et navržených sm�rových oblouk�   6 
 
Mosty:       1ks, délka 24 m 
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        1 ks, nadjezd polní cesty 
Tunely:       0 ks 
 
Dot�ené inženýrské sít�: 

- Vedení 2 x VN 35 kV  
- Vodovod 2 x DN 150 mm  
- Vodovod 1 x DN 90 mm 
- Plynovod STL 1 x DN 160 mm 
- Telekomunika�ní kabely 
- Kanalizace 1 x DN 400 mm 
- Kanalizace 1 x DN 200 mm 
- Ropovod  1 x 

 
Varianta B 
Za�átek varianty B je dle studie v míst� k�ižovatky I/36 a III/3238 západn� od Lázní 
Bohdane�. Konec varianty je cca 400 m p�ed MÚK Dob�enice v km 5,980. Pro novou 
komunikaci bude v maximální možné mí�e využíváno t�leso silnice III/3238 do 
K�i�en� a silnice III/3236 K�i�e� – Pravy. 
První úsek o délce asi 1,450 km je veden v trase stávající silnice III/3238 s rozší�ením 
vpravo. V km 1,450 se stá�í levým obloukem a pokra�uje v nové trase západn� od 
K�i�en�. Na stávající silnici se napojuje po 1,75 km severn� od K�i�en� a pokra�uje 
v její trase pr�chodem lesa ( Branžov ) v délce 1,550 km. Jihovýchodn� od Prav� se 
op�t odklání pravým obloukem do nové trasy a kon�í v km 5,980 p�ibližn� 400 m p�ed 
MÚK Dob�enice ( MÚK v�etn� napojení na silnici II/323 ve sm�ru na Dob�enice i 
Pravy je sou�ástí výstavby dálnice D11 ). 
Z celkové délky 5,980 km jsou cca 3,000 km vedeny v trase stávajících silnic ( úprava 
rozší�ením ) a 2,980 km je vedeno v nové trase. 
Mimoúrov�ové k�ižovatky nejsou na trase navrhovány – MÚK Chýš� je sou�ástí 
stavby dálnice D11. Pro variantu B je navrženo 5 úrov�ových k�ižovatek v místech 
napojení na stávající silnice a v místech k�ížení. Všechny k�ižovatky jsou navrženy 
v místech s dobrými rozhledovými podmínkami. 
Na za�átku úseku, v míst� odpojení nové trasy od I/36, bude vybudována k�ižovatka 
v�etn� lokální úpravy silnice III/3238. Silnice III/3238 bude v délce cca 1 600 m zcela 
rozebrána. Pro výstavbu nové silnice bude využito 1 450 m staré silnice, zbývajících 
150 m bude nahrazeno k�ižovatkou. Severozápadn� od K�i�en� bude zrušeno cca 
700 m stávající silnice III/3236, možno �áste�n� ji využít pro p�ístup na zem�d�lské 
pozemky. Úsek  silnice III/3236 v lese mezi Pravy a K�i�ení délky cca 1550 m bude 
v plném rozsahu využit pro novou komunikaci. Stávající silnici opouští p�ivad�� v km 
4,760. Jihovýchodn� od Prav� je navržena k�ižovatka zajiš�ující napojení Prav� a 
silnice II/323. V tomto prostoru bude zrušeno cca 350 m stávající silnice.  
Stavba nevyžaduje p�eložky inženýrských sítí v�tšího rozsahu ani demolici objekt�. 
Ob� varianty procházejí ochrannými pásmy IIb vodních zdroj� a var. B navíc 
zasahuje délkou cca 200 m do ochranného pásma p�írodních lé�ivých zdroj�. 
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Geometrie trasy vychází z návrhové kategorie S 11,5/80. 
Nejmenší polom�r sm�rového oblouku   700 m 
Nejv�tší podélný sklon     2,0 % 
Nejmenší polom�r vypuklého výškového oblouku 25 000 m 
Nejmenší polom�r vydutého výškového oblouku 20 000 m 
Po�et navržených sm�rových oblouk�   5 
 
Mosty:       2ks, délka 2 x 10 m 
Tunely:       0 ks 
 
Dot�ené inženýrské sít�: 

- Vedení 1 x VN 110 kV  
- Kanalizace 1 x  
- Ropovod  1 x 

 
Sou�ástí stavby obou variant bude též systém odvodn�ní komunikace v�etn� 
navazujících technických opat�ení (deš�ové usazovací nádrže - DUN, vsakovací a 
vyrovnávací nádrže, odpadní kanály, úpravy koryt tok� apod.). 1  
Provozování navrhované stavby nevyžaduje trvalé nasazení pracovních sil. 
Komunikace a její související objekty budou provozovatelem / správcem udržovány 
periodicky spole�n� s jinými úseky komunikací podle harmonogramu �inností 
vytvo�eného pro r�zné druhy konstrukcí a r�zná ro�ní období v jednosm�nném 
pracovním cyklu. Mimo�ádné a havarijní situace budou �ešeny na základ� havarijních 
plán� specializovanými složkami správce komunikace nebo odbornou firmou pracující 
v požadovaném oboru, a to bez ohledu na sm�nnost pracovního cyklu. 
Uvedení daného úseku do provozu se p�edpokládá v roce 2020. Na tento rok se 
navrhovaná stavba kapacitn� posuzuje. 
 
Intenzity dopravy: 
Aktuální intenzity dopravy nebyly investorem p�edány, a proto jsou do Oznámení 
p�evzaty intenzity použité ve studii Transconsultu s.r.o.. 
Pro výpo�et byla použita intenzita dopravy z r. 1995.  P�i zohledn�ní rozboru dopravní 
zát�že na D11 a navazujících silnicích, zpracovaného VPÚ DECO a.s. Praha 
v 02/1997, jsou uvažovány v dopravn� ekonomickém hodnocení navrhovaného 
p�ivad��e tyto intenzity dopravy pro cílový rok 2020: 
Osobní automobily a motocykly   7 500 – 8 000 vozidel/24 hodin 
Nákladní automobily    1 500 – 1 600 vozidel/24 hodin 
Celkem      9 000 – 9 600 vozidel/24 hodin 

                                                        
1 Studie ne�eší návrh odvodn�ní komunikace 
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P�esnost stanovení výhledové intenzity nemá v tomto p�ípad� vliv na stanovení 
kategorie nové komunikace, ve vazb� na sou�asný stav je navržena kategorie 
S 11,5/80. 
 
Úrove
 navrženého technického �ešení: 
Úrove� zpracování Studie odpovídá stávajícímu standardu pro daný stupe� 
projektové p�ípravy. Zpracovatel Studie garantuje vypracování návrhu koncepce a 
technického  �ešení stavby v souladu s platnými technickými p�edpisy a normami. 

I.7. P�EDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁM�RU A 
JEHO DOKON�ENÍ 

Termín plánovaného zprovozn�ní se p�edpokládá nejd�íve v roce 2020. P�esný  
termín není znám.  

I.8. VÝ�ET DOT�ENÝCH ÚZEMN� SAMOSPRÁVNÝCH CELK	 
 
Z hlediska p�ímých vliv� realizace, provozu stavby na nové komunikaci, navazujících 
silni�ních úsek� a stavebních objekt� realizovaných na jejich správním území je 
možné hodnotit, že v územním koridoru stavby budou  rozdílnou mírou zasaženy tyto 
obce:    

Vole� 
                                           Rohovládova B�lá 

 Bukovka      
 Lázn� Bohdane�    
 K�i�e� 
 Pravy 
 Kasali�ky 

I.9. VÝ�ET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODSTAVCE 4 
A SPRÁVNÍCH Ú�AD	 

Krajský ú�ad Pardubického kraje – odbor stavební 
� Územní �ízení - § 32 a další, Stavební zákon ( �. 50/1976 Sb.) 
� Stavební �ízení a stavební povolení pro úsek komunikace - § 54 a další            

( �. 50/1976 Sb. ) 
Krajský ú�ad Pardubického kraje – odbor životního prost�edí a zem�d�lství 

� Souhlas s odlesn�ním ( § 4, Zákon �. 114/1992 Sb. v platném zn�ní, o 
ochran� p�írody a krajiny ) 
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� Souhlas s ší�ením nep�vodních rostlin a živo�ich� ( § 5, Zákon �. 114/1992 
Sb. v platném zn�ní, o ochran� p�írody a krajiny ), p�ípadn� pro výsadbu 
d�evin p�i terénních úpravách podél komunikace 

� Souhlas pro zásah do krajinného rázu ( §12, Zákon �. 114/1992 Sb. v platném 
zn�ní, o ochran� p�írody a krajiny ) 

� Výjimky ochrany památných strom� a zvlášt� chrán�ných druh� rostlin, 
živo�ich� a nerost� ( § 56, Zákon �. 114/1992 Sb. v platném zn�ní, o ochran� 
p�írody a krajiny) 

� Povolení ke kácení d�evin rostoucích mimo les v trase  komunikace ( § 8, 
Zákon �. 114/1992 Sb. v platném zn�ní, o ochran� p�írody a krajiny ), Vydává 
orgán ochrany p�írody – KÚ Pardubického kraje 

� Vodoprávní stavební povolení a souhlasy - § 14 a další, zákona �. 254/2001 
Sb., Vodní zákon 

� Souhlas s odn�tím ze ZPF podle § 9 zák. 334/1992 Sb. o ochran� 
zem�d�lského p�dního fondu 

� Souhlas s odn�tím pozemk� z PUPFL podle § 17 zákona 289/1995 o lesích 

� Evropská soustava NATURA 2000 ( Zákon �. 114/1992 Sb. v platném zn�ní, o 
ochran� p�írody a krajiny ) 

 

��� ��	������
������

II.1. P	DA 
 ZPF - trasování silnice I/36 se nachází p�evážn� na ploše ZPF. Zem�d�lská p�da 
navrhovaná k záboru je hodnocena na základ� bonitovaných p�dn� ekologických 
jednotek (BPEJ) p�i rovnosti všech hodnocených složek prost�edí (klima, pedologie, 
úhel terénu, hydrologické pom�ry a fyzikáln�-chemické vlastnosti p�d). Zem�d�lská 
p�da je na základ� bonitovaných p�dn� ekologických jednotek za�azena do 
p�íslušných t�íd ochrany vyplývající ze zákona �. 334/1992 Sb. a vyhlášky �. 13/1994.  
V p�ípad� t�ídy ochrany I. a II. se jedná se o ornou p�du, kterou lze odejmout ze ZPF 
pouze výjime�n�, a to pouze pro liniové stavby zásadního významu, kterou je nap�. 
tato  p�eložka silnice I/36 nebo pro zám�ry související s obnovou ekologické stability 
krajiny.  
LPF – lesní p�da je navrhovanou stavbou dot�ena v malé mí�e. 
V p�ípad� záboru ploch „ostatní“ se v�tšinou jedná o plochy stávajících komunikací. 
 
Hodnoty zábor� jsou uvedeny v �len�ní podle hodnocených variant.  
V p�ípad� trvalého záboru se jedná o zábor p�dy uvažovaný v souvislosti s 
výstavbou navrhované komunikace v trase všech jejích variant. V tabulce zábor� jsou 
zahrnuty i hodnoty navazujících a k�ižujících komunikací, které musí být v souvislosti 
se stavbou p�eložky I/36  �ešeny. Nejsou zde však trvalé zábory spojené s výstavbou 
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n�kterých souvisejících stavebních objekt�, nap�. p�eložek inženýrských sítí apod. 
Tyto hodnoty budou up�esn�ny v  dokumentaci pro územní rozhodnutí dané stavby 
(DUR).  

Trvalý zábor 
Tabulka �. B.II.1.-1: Trvalý zábor p�dy  

Vým�ra záboru 
(ha) 

 
Katastrální území 

Zem�d�lská 
p�da   

Lesní p�da   Ostatní 
(stáv. silnice) 

Celkem 

Varianta A 19,68 0,55 0,66 20,89 
Varianta B 11,60 1,23 2,49 15,32 
 

Poznámka: Uvedené hodnoty trvalého záboru je nutné považovat za hodnoty orienta�ní, 
odpovídající úrovni znalostí problematiky v dob� zpracování této dokumentace. Ostatní 
plochy nezahrnují vodní plochy. 

 
Z hlediska trvalého záboru lze tedy uvažovat s v�tší plochou v p�ípad� varianty A.  
Zásah do pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa ( PUPFL ) je v�tší v p�ípad� 
varianty B. 
Nejvíce zem�d�lské p�dy bude zabráno p�i realizaci varianty A. 
 
V p�ípad� do�asného záboru se jedná o plochy za�ízení staveništ� v podob� ploch 
deponií, mezideponií a skladových ploch stavebního materiálu. Požadavky 
stavebního dodavatele  na nutnou plochu do�asného záboru v souvislosti 
s výstavbou silnice I/36, všech ostatních stavebních objekt� a p�ístupových cest 
budou kvantifikovány až v projektové dokumentaci DUR.  
ZPF - trasování silnice I/36 se nachází jak na ploše zem�d�lského p�dního fondu, tak 
na p�d� lesního p�dního fondu. Zem�d�lská p�da navrhovaná k záboru je 
hodnocena na základ� bonitovaných p�dn� ekologických jednotek (BPEJ) p�i 
rovnosti všech hodnocených složek prost�edí (klima, pedologie, úhel terénu, 
hydrologické pom�ry a fyzikáln�-chemické vlastnosti p�d). Zem�d�lská p�da je na 
základ� bonitovaných p�dn� ekologických jednotek za�azena do p�íslušných t�íd 
ochrany vyplývající ze zákona �. 334/1992 Sb. a vyhlášky �. 13/1994.  
V p�ípad� t�ídy ochrany I. a II. se jedná se o ornou p�du, kterou lze odejmout ze ZPF 
pouze výjime�n�, a to pouze pro liniové stavby zásadního významu, kterou je nap�. 
tato  p�eložka silnice I/36, nebo pro zám�ry související s obnovou ekologické stability 
krajiny.  
 
PUPFL – pozemky ur�ené k pln�n�ní funkce lesa jsou navrhovanou stavbou  dot�eny 
v relativn� malé mí�e.  
V�tšina lesních porost� na daném území jsou za�azeny do kategorie les� 
hospodá�ských. V k.ú. Lázn� Bohdane�, revír Pardubice, byly vyhlášeny lesy zvl. 
ur�ení 3.6. – ochranné pásmo lé�ivých zdroj�, lesy láze�ské. 
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P�ehled ploch trvalého odn�tí p�dy ze ZPF podle BPEJ a t�íd ochrany 
zem�d�lské p�dy:  
 
Varianta A. 
Tabulka �. B.II.1.-2 

Vým�ra trvalého odn�tí p�dy ze ZPF podle t�íd ochrany 
BPEJ I (m2) II (m2) III (m2) IV (m2) V (m2) 

3.06.00   1 675   
3.13.00   64 860   
3.16.02    2 445  
3.19.01   27 675   
3.20.01    23 425  
3.21.10    17 010  
3.22.10    3 225  
3.23.10    27 015  
3.42.00   720   
3.42.10   2 185   
3.51.11    16 070  
3.52.01    6 045  
3.53.01    2 780  
3.62.00  1 735    

� 0 1 735 97 115 98 015 0 
CELKEM 196 865 

 
Varianta B. 
Tabulka �. B.II.1.-3 

Vým�ra trvalého odn�tí p�dy ze ZPF podle t�íd ochrany 
BPEJ I (m2) II (m2) III (m2) IV (m2) V (m2) 

3.30.00 50     
3.04.01    10  
3.08.50    220  
3.10.10  13 825    
3.13.00   2 135   
3.14.00  10 635    
3.16.02    1 325  
3.19.01   5 795   
3.19.04    1 950  
3.20.11    10 975  
3.20.44    11 105  
3.21.10    8 790  
3.21.12    6 945  
3.22.10    16 020  
3.22.12    5 045  
3.23.10    2 150  
3.42.00   10 420   
3.51.11    880  
3.63.00    7 720  

� 50 24 460 18 350 73 175 0 
CELKEM 115 995 
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II.2. VODA 
Provoz komunikace nevyžaduje žádnou trvalou pot�ebu vody a tudíž ani odb�r vody 
pro provozní ú�ely. Nárazová pot�eba vody pro p�ípadné kropení povrchu 
komunikace bude zajiš�ována dovozem vody prost�ednictvím mobilních autocisteren 
správce komunikace. 
V období stavby budou ur�ité nároky na pot�ebu vody spojené zejména s 
vybudováním betonových konstrukcí most� a ostatních betonových prvk� stavby. Je 
požadována tzv. zám�sová voda do betonu a voda pro ošet�ování tuhnoucí betonové 
sm�si. Beton bude dodáván z centrální betonárky, která bude pravd�podobn� 
napojena p�ípojkou na vodovodní sí� v území. Rovn�ž pro lokální pot�eby stavby a 
pro sociální ú�ely za�ízení staveništ� bude pot�ebná voda získávána z ve�ejného 
vodovodu eventuáln� dopl�ována z místních povrchových nebo podzemních zdroj�. 
Její kvalita pro požadované technologické ú�ely musí být potvrzena fyzikálním a 
chemickým rozborem a její �erpání p�edm�tem povolení vodohospodá�ského orgánu. 

II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 
Z hlediska vliv� na životní prost�edí je informace o pot�eb� materiál� d�ležitá ze t�í 
hledisek: 
a) používání surovin nebo materiál�, které mohou zp�sobit negativní ovlivn�ní 

životního prost�edí nebo zdraví obyvatel; 
b) z�izování nových lom� pro t�žbu surovin nebo nových provoz� pro výrobu 

stavebních materiál�; 
c) nároky na dopravu.  

Období výstavby    
Mezi surovinovými zdroji použitými na stavbu, tj. stavebním materiálem, tvo�í vedle 
stavební konstrukce vlastní vozovky a jejího p�íslušenství nejv�tší položku zemní 
t�leso komunikace a betonové konstrukce most�. Kubatury jednotlivých položek 
stavebního materiálu budou vy�ísleny ve výkazu vým�r dokumentace DÚR stavby. 
Jedná se o materiál, který z hlediska vlivu provozované stavby na životní prost�edí 
nemá negativní ú�inky. 
Zeminy násyp� stejn� jako stavební materiál v podob� stavebního písku 
a št�rkopísku budou t�ženy p�evážn� z místních zdroj�.   
V p�ípad� zemních prací bude pro násyp maximáln� využit materiál získaný 
odt�žením v partiích terénních zá�ez� trasy nové komunikace. Vhodnost tohoto 
materiálu posoudí podrobný geologický pr�zkum provedený v trase navrhované 
silnice.  
P�ípadný p�ebytek výkopu zeminy by mohl být uložen na skládce odpad� se 
zabezpe�ením  skupiny 01 podle vyhlášky �. 381/2001 Sb. Katalog odpad�. 
V p�ípad�, že by se prokázala lokální kontaminace vyt�žené zeminy (nap�. v trase 
bývalé komunikace) nebo byla stavbou dot�ena stará skládka nebo jiná ekologická 
zát�ž v území, je nutné provést uložení na zabezpe�enou skládku v souladu 
s výsledky výluhové zkoušky vzorku odpadu.  Pro variantu A je odhadnut p�ebytek 
zeminy v množství 11980 m3, pro variantu B deficit 27160 m3.   
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P�i výstavb� komunikace bude pot�eba ur�ité množství pohonných hmot a mazadel. 
Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou na staveništ� p�iváženy 
v cisternách, oleje v barelech. Nákladní automobily budou z�ejm� zásobovány 
pohonnými hmotami mimo staveništ� u �erpacích stanic. Celkové množství nelze 
v sou�asné fázi p�ípravy zám�ru stanovit.  
Za�ízení staveništ� bude z�ejm� p�ipojeno na rozvod elektrické energie (sociální 
za�ízení, stavební bu�ky). Obvyklý p�íkon spot�ebi�� v takovém za�ízení je cca        
30 kW. Lokalizace za�ízení staveništ� a napojení na elektrickou sí� bude �ešeno 
v dalších fázích p�ípravy zám�ru. 
 

Období provozu   
Spot�eba elektrické energie spojená po dokon�ení stavby s provozem komunikace 
ve form� provozn�-technických objekt� nap�. uli�ního osv�tlení komunikace, 
dopravního zna�ení nebo dopravní signalizace není v této fázi p�ípravy stavby 
vy�íslitelná. 
Provoz komunikace vyžaduje v zimním období posypový materiál. Pro chemický 
posyp komunikace dané t�ídy a významu se používají rozmrazovací látky (s hlavním 
podílem NaCl a CaCl2) v množství pro naše klimatické pásmo odpovídající hodnot�    
1 - 2 kg/m2 za rok, v daném p�ípad� se pro zimní období p�edpokládá cca 1,1 kg/m2.  
Provoz a údržba nové komunikace nebude vyžadovat žádné další významné 
surovinové a energetické zdroje. 

II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 
Stavba bude provád�na jako nová komunikace po úsecích a bude zachovávat v 
maximální mí�e po celou dobu své výstavby provoz na stávající komunikaci I/36. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o hodnocení dopravní liniové stavby, jsou její nároky 
na dopravu a infrastrukturu považovány z hlediska vstup� za významné.  
Stavbou budou dot�eny: 
Silnice 

� silnice I. t�. 
� silnice II.t�. 
� silnice III. t�. 

další hospodá�ské a nezpevn�né polní cesty. 
 
Stavba si vyžádá napojení nebo k�ižování všech dot�ených existujících silni�ních  
komunikací.  
V zájmovém území stavby se po�ítá rovn�ž s k�ížením stávajících inženýrských sítí 
(vodovod, kanalizace, plynovod, silové a sd�lovací vedení).  
Stavba silnice I/36 vyvolá p�eložky n�kterých inženýrských sítí. Ty budou konkrétn� 
�ešeny v technickém projektu stavby. D�vodem je jednak prostorová koordinace 
všech existujících sítí s novým objektem komunikace a jednak zajišt�ní provozu 
komunikace ve všech složkách její funkce.  
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Stavba si vyžádá úpravu díl�ích úsek� koryt k�ižovaných nebo jinak dot�ených 
potok�. 

���� ��	������#
������

III.1. OVZDUŠÍ 
Bodové zdroje zne�išt�ní se mohou vyskytovat v omezené mí�e pouze v období 
výstavby komunikace a p�edstavují je zejména obalovny živi�ných sm�sí. Za 
p�edpokladu dostate�né vzdálenosti od obytné zástavby jsou tyto krátkodobé 
stacionární zdroje zne�iš�ování ovzduší z imisního hlediska málo významné. 

Za plošné zdroje zne�išt�ní ovzduší považujeme v období výstavby jednotlivé 
staveništ�, ale i další rozsáhlejší plochy zbavené vegetace. Krom� zvýšené prašnosti 
lze p�i pokládce živi�ného povrchu o�ekávat zvýšené uvol�ování aromatických 
uhlovodík�. Ze stavebních stroj� a nákladních voz� budou emitovány b�žné 
polutanty, p�edevším oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné �ástice a v malém množství 
také uhlovodíky. P�ípadní deponie výkopového materiálu bude t�eba umístit 
v dostate�né vzdálenosti od obytné zástavby, aby byl minimalizován jejich negativní 
vliv na obyvatelstvo. 

Plošný zdroj bude p�sobit pouze v období výstavby p�eložky, �asový harmonogram 
prací není v sou�asné dob� znám. Vzhledem k jejich krátkodobému p�sobení 
nebude jejich vliv na imisní zatížení obyvatelstva p�íliš závažný. 

Silnice I/36 bude novým liniovým zdrojem zne�išt�ní v zájmovém území, v 
n�kterých úsecích nahradí stávající komunikaci.  

III.2. ODPADNÍ VODY 
Odpadními vodami (OV) ve vztahu k silni�ním komunikacím jsou dle zákona �. 
254/2001 Sb. o vodách odtékající vody z „jiných staveb a za�ízení“, které mohou 
ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.  
P�i výstavb� a provozu silnice I/36 budou vznikat odpadní vody: 
� splaškové 

� deš�ové 
Splaškové OV budou p�i výstavb� vznikat v sociálních za�ízeních staveniš�, p�i 
provozu objekt� �erpacích stanic, restaura�ních za�ízení, sociálních za�ízení 
v prostorách parkoviš� a odpo�ívadel. Nakládání s t�mito vodami bude probíhat 
v souladu s na�. vl. �. 61/2003 Sb. na základ� povolení vodohospodá�ským orgánem. 
Deš�ové vody po styku s povrchem mohou být (dle �SN 75 6101): 

� nezne�išt�né v p�ípad�, že odtékají z nezne�išt�ných povrch� silni�ních 
komunikací (tj. s nízkou intenzitou provozu nebo po skon�ení oplachu 
zne�išt�ných povrch�); 
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� zne�išt�né, odtékají-li se zne�išt�ných povrch� a silni�ních komunikací, a to po 
dobu oplachu zne�išt�ných povrch�.        

Nezne�išt�né deš�ové vody nejsou odpadními vodami a doporu�uje se je povrchov� 
vsakovat nebo odvést p�ímo do vodního recipientu.  
Dalším zdrojem zne�ist�ní deš�ových vod odtékajících z komunikací jsou posypové 
látky aplikované v zimním období.  
Ur�ení doby trvání a intenzity oplachu je problematické a návrh vybudování �istících 
za�ízení na odvod�ovacích výustích bude nutné �ešit individuáln� dle konkrétních 
podmínek a v souladu s požadavky vodoprávních orgán�.  
Deš�ové vody budou odvád�ny z komunikace do vodních tok�, které p�eložka silnice 
I/36 bude k�ížit nebo se budou nacházet v její blízkosti. Recipienty deš�ových vod 
budou zejm. potok Sop�e�ský a potok Bukovka.  
Množství povrchov� odtékajících deš�ových vod Q je stanoveno z úhrnu srážek 
v oblasti H, koeficientu odtoku 	 a plochy komunikace S dle vzorce: Q = S . 	 . H – 
orienta�ní vy�íslení: 
� var. A        Q = 79339 . 0,8 . 0,58  = 36,8 . 103 m3.r-1 
� var. B  Q = 68770 . 0,8 . 0,58  = 31,9 . 103 m3.r-1 

III.3. ODPADY  
Nakládání s odpady bude �ešeno p�vodcem odpadu v souladu se zákonem 
�.185/2001 Sb. o odpadech. P�vodce odpadu podle §5 odst. 1 zákona je povinen 
odpady za�azovat podle Katalogu odpad� (vyhláška MŽP �.381/2001 Sb.). Nelze-li 
odpady využít, potom zajistí jejich zneškodn�ní. Dále je p�vodce odpadu povinen 
vést evidenci o množství a zp�sobu nakládání s odpady a zabezpe�it odpady p�ed 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prost�edí. 
V souladu se zákonem �.185/2001 Sb. o odpadech je p�vodcem odpadu : 
� v období výstavby silnice   stavební dodavatel akce; 

� v období provozu silnice   správce komunikace. 
 
Charakter �innosti, p�i kterém vznikají odpady : 
a) Stavba uvažovaného úseku silnice a s ní spjatých stavebních objekt� a 

provozních soubor� 
b) Údržba a provoz úseku silnice, s ním spjatých objekt�, v�etn� p�idružených 

provozních objekt� silnice 
c) Havarijní situace 

Zp�sob zneškodn�ní odpad� : 
Odpady p�vodcem dále nevyužitelné a nerecyklovatelné budou zneškodn�ny 
v souladu s odpovídajícím zabezpe�ením pro daný druh odpadu. Možno použít nap�. 
�ízenou skládku BWM ve Chvaleticích. 
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P�ehled  druh� odpadu ze stavby silnice 
Tabulka �. B.III.3.-1   

Po�ad. 
�íslo 

Název  druhu  odpadu 
Kód 

druhu 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Kód 
zp�sobu 

využití  nebo 
zneškodn�ní 

1 2 3 4 5 

1 D�evo 170201 O 3,4 
2 Odpad rostlinných pletiv 020103 O 2 
3 Sm�sný stavební a demoli�ní odpad 170903 N 4 

 4 Asfaltové sm�si obsahující dehet 170301 N 4 
5 Zemina a  kameny 170504 O 4 
6 Brzdové kapaliny 160113 N 1 
7 Železo a ocel 170405 O 5 

8 Kabely 170411 O 5 

9 Asfaltové sm�si neobsahující dehet 170302 O 4,5 
10 Kal ze septik� a žump 200304 O 1,2 
11 Sorbenty, �istící tkaniny, filtra�ní materiál 150202 N 3 
12 Odpad z používání barev a lak� 0801 0,N 3,4 
13 Odpad z používání nát�rových hmot 0802 O,N 3,4 
14 Odpadní hydraulické oleje 1301,2 N 5 

Poznámka: 
Kódy  zp�sobu  využití  nebo  zneškodn�ní  : 
1 - fyzikální a chemické metody  5 - recyklace a regenerace 
2 - biologické metody    6 - jiný zp�sob využití nebo zneškodn�ní 
3 – spalování     7 - skladování 
4 - skládkování   

V této fázi p�ípravy stavby tj. na základ� existujících podklad� o p�ipravované stavb� 
není možné vy�íslit objemy jednotlivých druh� odpadu vznikajících v pr�b�hu stavby. 
Tyto hodnoty budou kvantifikovány až v DÚR. Z �asového hlediska se jedná o 
krátkodobé nárazov� vzniklé a ve v�tšin� položek objemov� nevýznamné hodnoty. 
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P�ehled  druh� odpadu z údržby a provozu silnice 
Tabulka �. B.III.3.-2   

Po�ad. 
�íslo Název  druhu  odpadu 

Kód 
druhu 

odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Kód 
zp�sobu 

využití  nebo 
zneškodn�ní 

1 2 3 4 5 

1 Odpad z lesnictví 020107 O 2,3,4 
2 Biologicky rozložitelný odpad 200201 O 2 

3 Hobliny, od�ezky, d�ev�ná deska, 
d�evot�ísková deska, d�ev�ná dýha 030105 O 3 

4 Papír a  lepenka 200101 O 5 
5 Sklo 200102 O 5 
6 Sm�sný stavební a  demoli�ní odpad 170903,4 O,N 4 
7 Zemina a  kameny 170504 O 4 
8 Asfalt bez obsahu dehtu 170302 O 4 
9 Únik ropných látek 050105 N 1-4 

10 Železo a / nebo ocel 170405 O 5 
11 Hliník 170402 O 5 
12 Písek z lapák� 190802 O 4 
13 Tuhý podíl z odlu�ova�� oleje 130501 N 3,4 
14 Kal z odlu�ova�� oleje 130502 N 3 

15 Odpady z výroby, ze zpracování, 
z distribuce a z používání barev a lak� 0801,2 N 1,3 

16 Plastové obaly 150102 O 4,5 
17 Plasty 200139 O 1 
18 Pneumatika 160103 O 1,3 

19 Sorbent, upot�ebená �istící tkanina, 
filtra�ní materiál, ochranná tkanina 150202 N 1 

20 Uli�ní smetky 200303 O 4 
21 Odpad živo�išný – uhynulá zví�ata 020102 N 3 

22 
 
Sm�sný komunální odpad 
 

200301 O 
3-4 

 
 

Kódy  zp�sobu  využití  nebo  zneškodn�ní  : 
1 - fyzikální a chemické metody; 2 - biologické metody; 3 - spalování; 4 - skládkování 
5 - recyklace a regenerace; 6 - jiný zp�sob využití nebo zneškodn�ní; 7 - skladování 

 
Uvedené hodnoty jsou pouze orienta�ními hodnotami p�edpokládané produkce 
odpad� sloužícími jako �ádový p�edpoklad produkce odpad� a z n�ho vyplývajících 
kapacitních pot�eb za�ízení na jejich zneškodn�ní.   
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III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁ�ENÍ 
Hluk 
Silni�ní doprava je významným zdrojem hluku. Zdrojem hluku jsou vždy motorová 
vozidla pohybující se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve p�i výstavb� 
komunikace (�asov� omezené p�sobení) a posléze po jejím otev�ení jako d�sledek 
b�žného provozu vozidel (trvalé p�sobení). 
 
Stanovení p�esné úrovn� hladiny hluku vznikající v období vlastní výstavby p�eložky 
závisí na mnoha faktorech, z nichž nejd�ležit�jším je maximáln� vyrovnaná hmotnice, 
tj. bilance mezi množstvím výkop� a násyp� p�i stavb� silni�ního t�lesa. Na 
hlukových emisích se dále podílí nap�íklad doba výstavby ur�itého úseku trasy a tím 
kumulace stavebních mechanizm� a vozidel v míst� a �ase, umíst�ní stavebních 
dvor�, technologie výstavby a akustické parametry použitých stroj� a automobil�. V 
p�íslušné fázi projektové p�ípravy je p�ed vydáním stavebního povolení nutné 
zpracovat podrobné hodnocení t�chto faktor� k minimalizaci vliv� stavební �innosti 
na okolní obytnou zástavbu.  
 
Úrove� hladiny  hluku emitované  v období vlastní výstavby komunikace je  jevem 
p�echodným. Klí�ový význam má  hluk emitovaný vlastní automobilovou dopravou po 
uvedení silnice I/36 do provozu. Jako zdroj hluku zde p�sobí jednotlivá vozidla 
vytvá�ející dopravní proud a komunikace tak p�sobí jako liniový zdroj hluku. Je 
z�ejmé, že výslednou hladinu hluku ovliv�ují tyto faktory: 
� motorová vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich kategorie, technický 

stav a rychlost jízdy …) 
� technické parametry komunikace (ší�kové uspo�ádání, podélný sklon, vedení v 

násypu �i zá�ezu…) 
� okolí komunikace (pohltivý nebo odrazivý terén, vzdálenost zástavby, vliv odraz� 

zvukových vln) 
� technická opat�ení (protihlukové bariéry nebo valy…) 
 
N�které z následujících faktor� lze vhodným návrhem trasy optimalizovat tak, aby 
zasažení okolní obytné zástavby bylo minimální. Je to p�edevším: 
� vedení trasy v dostate�né vzdálenosti od zástavby 
� minimální podélné sklony 
� využívání zá�ez� v terénu 
� stavba protihlukových bariér a val� 
 
Úrove� hladiny hluku emitované automobilem je závislá zejména na jeho rychlosti. 
Zatímco u nižších rychlostí je rozhodujícím zdrojem hluku pohonná jednotka 
automobilu, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku emitovaného  z 
p�evodové soustavy. Ve vyšších rychlostech za�íná p�evažovat hluk ze styku 
pneumatika – vozovka a ve velmi vysokých rychlostech je rozhodující aerodynamický 
hluk. 
 
Investor a správce komunikace nem�že pln� ovlivnit n�které faktory ovliv�ující hluk z 
komunikací, zejména technický stav vozidel pohybujících se na komunikacích. 
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Nicmén� lze konstatovat, že v posledních 10 letech p�ispívá obm�na vozového parku 
ke snižování hladin hluku vlivem rostoucího podílu vozidel majících lepší akustické 
emisní parametry. Tyto poznatky jsou integrovány p�i postupných novelizacích do 
platné metodiky pro výpo�et hluku z automobilové dopravy. 
 
Vibrace 
Automobilová doprava, zejména t�žká nákladní, je výrazným zdrojem vibrací. Takto 
generované vibrace nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví, 
nicmén� mají velmi negativní vliv na konstrukci zasažených staveb. T�mito vibracemi 
je zasažena zástavba nacházející se v t�sné blízkosti od okraje komunikace 
(vzdálenost v �ádu  metr�).  Krom� po�tu pr�jezd� t�žkých nákladních vozidel je pro 
jejich hodnocení d�ležitý i typ geologického podloží a p�edevším konstrukce a statika 
dot�ené budovy. Zejména staré budovy nebo sakrální stavby bez železobetonového 
v�nce jsou p�sobením vibrací výrazn� poškozovány. 
 
Zá�ení radiomagnetické a elektromagnetické 
Nep�edpokládá se ve zvýšené mí�e výskyt radioaktivního a elektromagnetického 
zá�ení vyplývající z provozu dané komunikace.  

III.5. DOPL�UJÍCÍ ÚDAJE 

Zm�na místní topografie 
Uložení trasy se projeví v ostatních aspektech životního prost�edí spojených s d�lícím 
efektem stavby (vliv na ekosystémy, antropogenní systémy), hloubkou zá�ezu a s ní 
spojeným rozsah záboru zem�d�lské p�dy stavbou (viz vliv na p�du a rozsah jejího 
využívání).   
Zm�ny místní topografie se projevují v obou variantách a pon�kud výrazn�ji se 
projevují ve variant� B.  

Chrán�né �ásti p�írody 
Biogeograficky vymezené území spadá do Pardubického Polabí. Ob� varianty 
zasahují do VKP ( významný krajinný prvek ) uvedeného v zákon� 114/92 Sb. a do 
územního systému ekologické stability. 
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Varianta A. P�evážná �ást trasy je vedena po zem�d�lsky využívaných pozemcích 
tvo�ených ornou p�dou. Za cenn�jší území lze ozna�it místo p�ekonání nivy toku 
Bukovka jižn� od Bukovky. Dále pak vstup do lesního celku jihovýchodn� od 
Bukovky, kde se trasa napojuje na sou�asnou silnici. Trasa míjí n�kolik cenných 
území, kterými jsou rybník Beránek u Vol�e evidováný jako ornitologická lokalita a  
rybník Jílovka, blízko kterého trasa kon�í.  
 
Varianta B. Také varianta B prochází p�evážn� zorn�nou krajinou. Za cenn�jší �ásti 
lze považovat oba lesní úseky a to mezi obcí Pravy a Dob�enice a další úsek mezi 
obcí Pravy a K�i�e�. Jižn� od obce K�i�e� prochází trasa loukou. V úseku jižn� od 
K�i�n� mezi p�ipojením na sou�asnou komunikaci a k�ižovatkou se silnicí I/36 míjí 
zvlášt� chrán�né území NPR Bohdane�ský rybník a rybník Matka. Tato lokalita je 
sou�asn� Evropsky významnou lokalitou a Pta�í oblastí. V tomto úseku také prochází 
v blízkosti navrhované Evropsky významné lokality Truhli�ky. 
 
Evropsky významné lokality 
Nejbližší evropsky významné lokality jsou následující CZ 0533308 Bohdane�ský 
rybník. Hlavním p�edm�tem ochrany jsou následující druhy ku�ka ohnivá, modrásek 
bahenní, modrásek o�kovaný, vážka jasnoskvrnná.  Dalším územím je   CZ0533315 
Truhli�ky. Hlavním p�edm�tem ochrany je druh vážka jasnoskvrnná.  
 
Vliv na územní systém ekologické stability 
Ve variant� A dochází ke k�ížení se dv�ma biokoridory místního významu a mezi 
obcemi Vole� a Rohovládova B�lá a u obce Bukovka. 
Ve variant� B k�íží navrhovaná trasa biokoridory v oblasti mezi obcemi Pravy a K�i�e� 
a mezi obcemi K�i�e� a ukon�ením posuzované trasy. Nejkvalitn�jší biokoridor 
z hlediska sou�asného stavu funk�nosti je biokoridor u obce Bukovka.  
 
Pta�í oblasti 
Nejbližšími  pta�ími oblastmi soustavy Natura 2000 je Bohdane�ský rybník. Hlavním 
d�vodem ochrany v pta�í oblasti Bohdane�ský rybník je ch�ástal kropenatý (Porzana 
porzana) a buka� velký (Botaurus stellaris).  
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Ochranné pásmo p�írodního lé�ivého zdroje 
Do jihovýchodní �ásti zájmového území zasahuje ochranné pásmo p�írodního 
lé�ivého zdroje slatinných lázní Bohdane�. Ochrana se vztahuje na zdroj p�írodní 
lé�ivé vody a to artézké vody ze zvodn�lého horizontu v hloubce 330 m. Do tohoto 
pásma zasahuje var. B délkou cca 200 m. 
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�ešený úsek silnice I/36 se nachází v Hradecko-pardubické sídelní regionální 
aglomeraci. Geomorfologicky leží území ve Východolabské tabuli a podcelku 
Chlumecké, p�ípadn� Pardubické tabuli. Jižní �ást zájmového území pat�í 
k Pardubickému valu, severn� p�echází do B�lské pahorkatiny.  �ást území zasahuje 
do Dob�enické tabule. Jihovýchodní �ást zájmového území leží ve starém údolí Labe, 
v tzv. Bohdane�ské brán�. P�echody mezi jednotlivými geomorfologickými jednotkami 
nejsou p�edevším v rovinaté �ásti ( Pardubická tabule ) nijak výrazné. Území má 
charakter ploché pahorkatiny. Na jihu je spíše rovinaté, sm�rem k severu mírn� 
svažité. Zvln�ný terén je tvo�en výraznou terasou mezi Vyšehn�vicemi a Žáravicemi 
a údolím Sop�e�ského potoka u Žáravic. 

Jedná se o pom�rn� hust� osídlené území, kde ovšem jednotlivé obce nejsou p�íliš 
velké. V�tšinu plochy tvo�í zem�d�lská p�da a v menší mí�e lesní komplexy. 
Zbývající �ást zaujímají intravilány obcí, rybníky a vodní toky. 

II.1. GEOLOGIE 
Podle regionálního �len�ní náleží území do subprovincie �eská tabule, oblasti 
Východo�eská tabule, celku Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina, 
okrsku Bohdane�ská brána. Bohdane�ská brána vypl�uje st�ední �ást Pardubické 
kotliny. Jedná se o erozní sníženinu na slínovcích a jílovcích svrchního tumoru až 
koniaku, s pleistocenními �í�ními št�rky a písky. Mocnost t�chto št�rk� nep�esahuje 
obvykle 10 m.  Reliéf je rovinný, vypln�ný mladopleistocenními terasovými náplavami 
Labe, místy s pokryvy a p�esypy navátých písk� a ojedin�lými ložisky subrecentní, 
recentní a zemité slatiny. 
V celém zájmovém území se vyskytují útvary druhohor a �tvrtohor. Druhohorní útvary 
jsou zastoupeny k�ídovými turonskými slíny, v Dob�enické tabuli se vyskytují též 
slínovce a jílovce. �tvrtohorní útvary jsou zastoupeny sprašemi, št�rkopískovými 
p�ekryvy a nevápnitými uloženinami. Severn� od obce Žáravice se nachází lokalita 
ohrožená potenciálním sesuvem p�dy. Lokality s aktivním sesuvem v daném území 
nejsou. Popis inženýrsko-geologických  pom�r� vychází z archivních materiál� 
Geofondu,  �GÚ a orienta�ního geotechnického pr�zkumu. 
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II.2. SEISMICKÁ AKTIVITA 

Ve smyslu �SN 73 0036 nepat�í zájmové území do seismických oblastí. 

II.3. ZNE�IŠT�NÍ HORNINOVÉHO PROST�EDÍ 
Problematika kontaminace horninového prost�edí je všeobecn� málo prozkoumaná. 
Posouzení této otázky komplikuje �ada faktor�: 

� litologický charakter hornin 
� strukturn�-texturní vlastnosti hornin 

� hloubka zóny zv�trávání 
� klimatické pom�ry území 

� erozn�-denuda�ní pom�ry 
� intenzita antropogenní �innosti v území, zejména t�žba nerostných surovin 

ukládání odpad� 
� imisní pom�ry 

� intenzita mechanického p�sobení tuhých atmosférických �ástic na horninové 
minerály aj. 

Vzhledem  k  uvedeným  faktor�m  v  zájmovém území  p�edpokládáme  následující  
procesy, které v sou�asnosti p�ispívají ke kontaminaci horninového prost�edí: 
� Ukládání odpad� bylo v  minulosti  v  p�edm�tném  území  provád�no  formou 

divokých skládek, které z geochemického hlediska p�edstavují rychlou akumulaci 
cizorodých látek v litosfé�e, a která pomalu prost�ednictvím vody reaguje 
s horninovým prost�edím. Tyto  divoké skládky jsou bezvýznamné mocnosti. 
P�ímo v  trase  se  nenacházejí.   

� Doprava zne�iš�uje horninové prost�edí imisemi výfukových zplodin a únikem 
ropných látek v okolí  komunikací  a  v  zimním  období  solením  komunikací.  

� Mechanicky jsou horniny rozrušovány ot�esy z dopravy. 

II.4. EROZE 
S ohledem na morfologii zájmového území a jeho využívání se zde projevují erozní 
tendence v�trné  povahy. 

II.5. POVRCHOVÉ VODY 
Celé území pat�í do povodí Labe. Zájmové území je odvod�ováno malými 
vodote�emi do dvou v�tších recipient� – Sop�e�ský potok (�.h.p. 1-03-04-060) a 
Bukovka.(�.h.p 1-03-04-045/2). Sop�e�ský potok je pravostranným p�ítokem Labe 
v �km 111,8; Bukovka je pravostranným p�ítokem Opatovického kanálu v �km 18,5.  
Žádný z vodních tok� v zájmovém území nepat�í mezi vodárenské toky. Území není 
sou�ástí žádného povodí vodárenského toku.  
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Sí� vodních tok� v zájmovém území dopl�uje n�kolik p�evážn� malých rybník� 
s plochou do 5 ha – mezi nejv�tší pat�í Bohdane�ský rybník s plochou 90 ha, Sk�í� 
s plochou 26 ha a Rozhrna s plochou 23 ha. Žádný z rybník� nepat�í mezi 
vodárenské nádrže. Výhledové vodní nádrže (SVP �R) se v zájmové oblasti 
nenacházejí.     
Vodohospodá�ská mapa zájmového území je uvedena na obr. C.II.1.  

II.6. PODZEMNÍ VODY 
Zájmové území p�ísluší do hydrogeologického rajónu 436 Labská k�ída. Rajón 
zahrnuje centrální �ást k�ídové pánve, která se z hydrologického hlediska odlišuje od 
ostatních �ástí zanedbatelnou velikostí infiltra�ních ploch, malou mocností bazálního 
cenomanského kolektoru v klastikách perucko-korycanského souvrství, a tím i 
nepatrnou intenzitou ob�hu podzemní vody. V plochém povrchu rajónu dominuje 
teplické a b�ezenské souvrství v nepropustné jílovité labské facii. Jižní hranice 
regiónu je schématizována do toku Labe a Lou�né a dále k V na zámrský zlom. 
Drenážní ú�inek Labe vytvá�í rozhraní mezi mineralizovanými vodami rajónu 436 a 
prostými vodami rajónu 431. Propustnost kolektoru je pr�lino-puklinová. Mocnost a 
litologický charakter kolektoru podléhají rychlým zm�nám v závislosti na morfologii 
p�edk�ídového reliéfu. V Z �ásti p�evládá mocnost 20 - 60 m, ve V �ásti je nižší 0 - 50 
m. Souvislost kolektoru je p�erušena v zájmovém území p�edk�ídovými elevacemi 
v okolí Chlumce n. Cidlinou. 
 
Obr. C.II.XX. Situace hydrogeolog. rajón� zájmového území      

 
Ob�h podzemních vod v hydrogeologickém rajónu Labská k�ída je rozd�len p�í�nou 
dislokací - sob�ickým zlomem - na V úsek a samostatný Z úsek s pod�bradskou 
z�ídelní soustavou. K dotaci kolektoru dochází p�etokem ze S p�es rovenský zlom a 
jílovickou poruchu. 
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Chemické složení prostých podzemních vod území rajónu Labské k�ídy je typu Na-
Ca-HCO3-Cl s celkovou mineralizací 300 - 500 mg.l-1. Zranitelnost kolektoru je 
vzhledem k mocnému artéskému stropu nízká.  

II.7. OCHRANNÉ PÁSMO P�ÍRODNÍHO LÉ�IVÉHO ZDROJE 
Do jihovýchodní �ásti zájmového území zasahuje ochranné pásmo p�írodního 
lé�ivého zdroje. Jedná se o slatinné lázn� Bohdane� ležící cca 14-15 km jihozápadn� 
od osy �eské k�ídové pánve v oblasti slínitého labského vývoje k�ídových souvrství. 
Ochrana se vztahuje na zdroj p�írodní lé�ivé vody a to artéské vody ze zvodn�lého 
horizonzu v hloubce 330 m. Var. B zasahuje do tohoto pásma délkou cca 200 m. 

II.8. OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍCH ZDROJ	 
V daném území se nachází n�kolik vodních zdroj� k jejichž ochran� byla stanovena 
pásma hygienické ochrany I. a II. stupn�. Jedná se o vodní zdroje Pravy, Bukovka a 
Žáravice.  
Vodní zdroje Pravy: Jedná se o t�i vodní zdroje podzemní vody v lese východn� od 
obce a vodní zdroj p�ímo v obci. Vydatnost zdroj� 1,3 l/s. K ochran� vodních zdroj� 
byla vyhlášena pásma hygienické ochrany I. a II. stupn� s rozlišením na IIa a Iib. 
Vodní zdroj Bukovka: Jedná se o zdroj vody jižn� od obce v lese u rybníka Trho�ka. 
Vydatnost zdroje je 2l/s. K ochran� zdroje bylo vyhlášeno pásmo hygienické ochrany 
I, Iia a Iib. Jižní hranici vn�jšího ochranného pásma  II.stupn� vymezuje rybník 
Trho�ka, severní hranici silnice Bukovka – Lázn� Bohdane�. 
Vodní zdroje Žáravice – Sop�e�:  V zájmovém území se nacházejí t�i vodní zdroje u 
Žáravic. Vydatnost je 10 l/s. Vn�jší ochranné pásmo II. stupn� zahrnuje obec 
Žáravice, p�írodní rezervaci Na Hradech, oblast Amerika ( severn� od Žáravic ) a �ást 
lesního komplexu severozápadn� od Žáravic. 

II.9. OCHRANNÉ PÁSMO VOJENSKÉ ST�ELNICE NERATOV 
Trasa varianty A prochází v blízkosti hranice ochranného pásma  a v prostoru mezi            
Bukovkou a Rohovládovou B�lou do n�j zasahuje v délce cca 300 do hloubky max. 
60 m. 

II.10. LOŽISKOVÁ OCHRANA 
Severn� od obce Vole�, v místní �ásti „Na obci“ se nachází chrán�né ložiskové 
území �. 09315300 – Vole�, držitel pr�zkumných a t�žebních práv MŽP �R, 
surovinový druh jílovce s vápnitou p�ím�sí, zásoby cca 473 000 m3, dosud net�ženo, 
chrán�ná plocha 5,7 ha. 
Net�žené výhradní ložisko št�rkopísk� Lázn� Bohdane�, �.lož. 3209700. 
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II.11. P	DA 
P�dy zájmového území tvo�í kambizem� modální, p�ípadn� kambizem� stenické 
složené z písk� a št�rkopísk�.  V zájmovém území se vyskytují dv� odlišné kategorie 
p�d, lišící se p�edevším fyzikálními vlastnostmi danými r�zným geologickým 
podložím.  
Na vápnitém podloží k�ídových slín� se vytvá�ejí p�dy fyzikáln� nep�íznivé, 
jílovitohlinité, t�žké, velmi málo propustné a provzdušné, nicmén� bohaté na živiny. 
Tyto p�dyse vyzna�ují velkou sorp�ní schopností, akumulací atmosferických srážek  
a oglejením. Na pleistocenních št�rkopíscích dochází naopak k tvorb� p�d dosti 
hlubokých, pís�itých �i hlinitopís�itých, chudých na živiny. Vzlínání spodní vody 
v propustném profilu však nedostatek živin do zna�né míry nahrazuje. 

II.12.  KATEGORIZACE LES	 
V�tšina lesních porost� na daném území jsou za�azeny do kategorie les� 
hospodá�ských.  
V k.ú. Lázn� Bohdane�, revír Pardubice, byly vyhlášeny lesy zvl. ur�ení 3.6. – 
ochranné pásmo lé�ivých zdroj�, lesy láze�ské. 
Území leží v teplé oblasti T2. Podle potenciální p�irozené vegetace �eské republiky 
spadá lokalita do vegeta�ní jednotky podmá�ené lužní lesy s p�echodem k acidofilní 
bikové, jedlové, b�ezové a borové doubrav�. 
Podle lesnické rajonizace pat�í území do lesní oblasti 17 – Polabí. 
Poštálkovský les nacházející se mezi Bukovkou a Lázn�mi Bohdane� je za�azen do 
2. t�ídy ochrany, nebo� se jedná o les zvláštního ur�ení. 
Les Branžov je les hospodá�ský, 1. a 2. t�ída ochrany daná druhovou skladbou a 
kvalitou porostu. 

II.13.  KULTURNÍ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 
Kulturní památky 
V širším okolí tras navrhované p�ípojky i v obcích, kterých se trasa p�ímo dotýká, se 
nachází tyto kulturní památky: 
Lázn� Bohdane� 
První písemná zmínka o vsi Bohdan�i pochází z roku 1264. Jádrem vesnice byla 
vyvýšenina na jižním okraji dnešního m�sta, na které dnes stojí barokn� p�estav�ná, 
p�vodn� gotická, kaple sv. Ji�í.  Ve 14. století náležela ves k tvrzi Blatník stávající 
poblíž Rybitví. Majitel tvrze Albrech z Cimburka prodal Bohdane� roku 1377 
Opatovickému klášteru. V jeho majetku z�stává až do zániku kláštera na po�átku 
husitských válek, tj. do roku 1431. V dob�, kdy Bohdane� vlastnili opatovi�tí 
Benediktini, jsou v okolí Bohdan�e zakládány první rybníky a význam Bohdan�e také 
díky jeho poloze na k�ížení cest z Hradce Králové do P�elou�e a z Pardubic do 
Chlumce nad Cidlinou, roste. Od roku 1372 se Bohdane� stává m�stem. Roku 1491 
kupuje Bohdane� Vilém z Pernštejna a spojuje ho se svým pardubickým panstvím. 
Pernštejnská doba znamená období rozkv�tu m�sta. Na p�elomu 14.a 15. století byl 
postaven Opatovický kanál. Kanál o délce 32,2 km napájel v té dob� nejvýznamn�jší 



P�ELOŽKA SILNICE I/36 V ÚSEKU LÁZN� BOHDANE� – D11                                                                                              
OZNÁMENÍ DLE P�ÍLOHY �. 3, ZÁK. 100/2001 SB. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                       31                                                      .                       
  

 

rybni�ní soustavu �ech. Koncem pernštejnské vlády m�la pardubicko-bohdane�ská 
pánev 322 rybník�, z nichž 8 p�esahovalo 100 ha. V dob� prosperity došlo zásluhou 
pernštejnské stavební huti k p�em�n�n� do té doby m�sta s d�ev�nou zástavbou 
v kamenné renesan�ní m�sto. 
T�icetiletou válku m�sto p�e�kalo bez výrazné újmy. Tragicky zasáhl do života m�sta 
požár v roce 1772. Požár set�el renesan�n� barokní ráz m�stského jádra, a proto je 
dnes na jeho území málo stavebních památek dokládajících jeho starší etapy vývoje. 
Mezi nejvýznamn�jší pat�í renesan�ní radnice a farní kostel sv. Má�í Magdaleny. 
Obnova m�sta po požáru probíhala pomalu také díky jeho zmenšujícímu se 
významu. Roku 1896 byly ve m�st� založeny rašelinné lázn� , které v roce 1906 
p�ebírá m�sto ze soukromých rukou do svého vlastnictví. V té dob� dochází 
k výraznému rozší�ení láze�ského areálu a op�tovnému vzr�stu významu m�sta. 
Architektonický ráz p�estavby a dostavby lázní má na starosti architekt Josef Go�ár, 
podle jehož návrhu je vystav�n nový kubistický láze�ský pavilon.  V této dob� zde byl 
navrtán také první teplý artéský pramen. 
Radnice – renesan�ní jednopatrová budova postavena r. 1540 – 1550. Na její stavb� 
se podílela pernštejnská stavební hu�. Dnešní podoba pochází z rekonstrukce po 
požáru r. 1772, kdy bylo pr��elí pozdn� barokn� upraveno a dopln�no o atiku. 
Kostel sv. Má�í Magdaleny – p�vodn� gotický kostel v r. 1728 – 1737 barokn� 
p�estav�ný podle návrhu Tomáše Hafeneckera. Západní stranu kostela uzavírá 
hranolová 26,5 m vysoká v�ž, do sou�asné podoby upravená r. 1860. Hlavní oltá� je 
iluzivní, provedený Josefem Kramolínem. 
H�bitovní kaple sv. Ji�í – kruhová barokní stavba z 18. století. 
Plastika sv. Jana Nepom�ckého – barokní plastika r. 1733, nejhodnotn�jší na 
ve�ejném prostranství m�sta 
 
Rohovládova B�lá 
První písemný doklad o obci je z roku 1282. V obci se nachází kulturní památka a to 
novorenesan�ní kostel sv. Petra a Pavla. V �ízení na vyhlášení kulturní památky je 
socha And�la strážce z roku 1736 nacházející se p�i hlavní silnici a socha sv. Jana 
Nepomuckého p�ed domem �.p. 97. 
 
Pravy 
V centru obce je umíst�na socha p. Marie s Ježíškem z roku 1859. 
 
Bukovka 
První zpráva o obci pochází z roku 1365, kdy zde byla založena tvrz. Na míst� tvrze 
Bukovská byl postaven roku 1859 – 1861 novorenesan�ní evangelický kostel. V obci 
se dále nacházejí novogotická boží muka z roku 1872, d�ev�ná zvoni�ka a kamenný 
k�íž se zvoni�kou v místní �ásti Hab�inka. 
 
Chýš� 
V obci se nachází pomník padlým v první sv�tové válce a boží muka. 
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K�i�e� 
Pomník sv. Jana Nepomuckého s kovovým k�ížem z r. 1854 a pomník padlým v 1. sv. 
válce. 
 
Vole� 
V centru obce boží muka z roku 1859 se zvoni�kou, Dašk�v k�ížek z roku 1897. 
 
V zájmovém území se vyskytují dv� lokality zapsané v Seznamu nemovitých 
kulturních památek.  Jedná se o tvrzišt� u Kasali�ek ( v Seznamu pod �ís. 2095 ) a 
tvrzišt� Hrada  u Žáravic ( v Seznamu pod �ís. 5191 ). 
 
Archeologické památky 
Zájmové území lze považovat za území s archeologickými nálezy. Vymezení zón 
podle pravd�podobnosti výskytu archeologických památek je uvedeno na výkresu    
�. 5. 
V zón� I je nutné respektovat paragraf 22 zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé�i v platném zn�ní, tj. stavebníci jsou již od p�ípravy stavby povinni tento zám�r 
oznámit Archeologickému ústavu AV �R a umožnit jemu nebo oprávn�né organizaci 
provést na dot�eném území záchranný archeologický výzkum ( dále jen ZAV ). 
Zóna II je zbývající �ást území mezi zónou I a III ( není-li vymezena zóna III, jde o 
�ást území vn� zóny I ). Jde o území archeologických nález�, které mohlo být 
osídleno �i jinak využito �lov�kem a je v n�m doporu�eno zajistit v p�edstihu 
záchranný archeologický výzkum za ú�elem rozpoznání a pozitivního prokázání 
výskytu archeologických nález�. P�i stavebních pracích je nutné respektovat paragraf 
22 zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i v platném zn�ní ( viz výše ). 
Zóna III p�edstavuje území, na n�mž není reálná pravd�podobnost výskytu 
archeologických nález�. Jedná se o vyt�žená území – doly, lomy, cihelny, pískovny 
apod., kde byly odt�ženy vrstvy a uloženiny nad geologickým podložím. V tomto 
území není požadován archeologický výzkum, území lze využít ke stavebním a jiným 
zám�r�m.  
Území s p�edpokládaným výskytem archeologických nález� ( zóna I ) je vyzna�ena 
na výkrese šrafováním a jedná se p�edevším o lokality kolem jednotlivých obcí. 

II.14. FLÓRA 
Níže uvedené hodnocení zájmové lokality vzniklo na základ� dat získaných b�hem 
botanického pr�zkumu z m�síce �íjna 2006.  

Použitá nomenklatura vyšších cévnatých rostlin je sjednocena podle díla Klí� ke 
kv�ten� �R (Kubát 2002), mechorosty podle publikace Seznam a �ervený seznam 
mechorost� �R (Ku�era et Vá�a 2005), použitá jména syntaxon� jsou sjednocena 
dle seznamu fytocenologických jednotek (Moravec 1995). 
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Fytogeografická charakteristika a geobotanická rekonstrukce 

Regionáln� fytogeografické �len�ní �SR (Skalický 1988) za�azuje vymezenou oblast 
do fytogeografické oblasti termofytika (Thermophyticum), obvodu �eského 
termofytika (Thermobohemica), fytogeografického okresu Východní polabí, 
fytogeografického podokresu Pardubické Polabí (15c).  

 
MAPA FYTOGEOGRAFICKÉHO �LEN
NÍ  (SKALICKÝ1988) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základ� geobotanické rekonstruk�ní mapy potenciální p�irozené vegetace 
(Neuhäuslová et al. 1998) náleží zájmové území asociaci 7. Melampyro nemorosi-
Carpinetum (�ernýšová dubohab�ina). 
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MAPA POTENCIÁLNÍ P�IROZENÉ VEGETACE �R  (NEUHÄUSLOVÁ 1998 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakteristika zájmové lokality z hlediska botanického 
Zájmové území se nachází v nadmo�ské výšce cca 229-280 m, tj. v supracolinním 
(kopcovina) vegeta�ním stupni (dle Zlatníka – vegeta�ní stupe� dubovobukový). 
Kostru ekologické stability studovaného území tvo�í národní p�írodní rezervace (dále 
jen NPR) Bohdane�ský rybník a rybník Matka2, p�írodní rezervace (dále jen PR) Na 
hradech3, registrované významné krajinné prvky (dále jen VKP) a VKP ze zákona. 
NPR Bohdane�ský rybník je sou�asn� vedený jako pta�í lokalita a významná lokalita 
v takzvané soustav� NATURA 20004, spole�n� s další významnou lokalitou NATURY 
2000 – Truhlí�ky5. 
Provedeným terénním mapováním bylo zjišt�no, že v úseku varianty A a B se stavba 
dotýká p�edevším polních monokultur, zpravidla v rozsáhlých lánech nebo v menších 
polích pravideln� ošet�ovaných herbicidy. Plevele polních kultur jako nap�. Avena 
fatua, Brasica napus subsp. napus, Capsella bursa-pastoris, Lamium, amplexicaule, 
Lamium purpureum, Raphanus raphanistrum, Thlaspi arvense, Viola arvensis z t�ídy 
Secalietea mají �asto malou pokryvnost a vyskytují se hlavn� v úzkých pruzích 
nezasažených herbicidy. Plochy orné p�dy jsou na okrajích doprovázeny ruderální a 
                                                        
2 Dva rybníky a jejich okolím na severozápadním okraji Lázní Bohdane�. 
3 Rybník Švihov a les nad rybníkem na severovýchodním okraji obce Žáravice. 
4 Nový typ chrán�ného území, který je vyhlašován v Evropské Unii. 
5 Extenzivn� využívaný rybník severozápadn� od Lázní Bohdane�. 
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plevelovou vegetací, kde dominantu tvo�í n�kte�í C-stratégové (Artemisia vulgaris, 
Dactylis glomerata, Urtica dioica), jednoleté a dvouleté polní plevele jako Capsella 
bursa-pastoris, Tripleurospermum inodorum, Thlaspi arvense, Raphanus 
raphanistrum a synantropní taxony (Cichorium intybus, Cirsium arvense, 
Convonvulus arvensis, Bunias orientalis, Elytrigia repens, Plantago lanceolata, 
Trifolium repens).  

Druhov� bohatší jsou p�íkopy a okraje komunikací, ve kterých zaznamenáme vyšší 
zastoupení druh� �ádu Arrhenatheretalia (Arrhenatherum elatius, Campanula patula, 
Cerastium holosteoides subsp. trivialis, Geranium pratense, Leucanthemum vulgare 
agg., Pastinaca sativa s. lat.) všeobecn� s vysokým podílem ruderálních, 
synantropních a invazních druh� z t�ídy Agropyretalia repentis (Achillea millefolium, 
Plantago lanceolata, Plantago major subsp. major, Potentilla anserina, Ranunculus 
repens) a z t�ídy Galio-Urticetea (Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Cirsium 
vulgare, Dactylis glomerata, Glechoma hederacea, Heracleum sphondylium, Veronica 
chamaedrys, Urtica dioica). Bylinné patro je pomístn� dopln�né výsadbami v�tšinou 
p�estárlých ovocných d�evin (Malus domestica, Prunus avium, Prunus domestica, 
Pyrus communis). Z dalších d�evin, které tvo�í stromo�adí podél silnic a cest m�žeme 
jmenovat nap�. Acer saccharinum, kultivary Populus x canadensis, Sorbus aucuparia 
subsp. aucuparia. 

Vegetaci nezpevn�ných travnatých cest zájmového území, pomístn� s vyjetými 
kolejemi tvo�í p�edevším druhy snášející disturbanci ze svazu Polygonion avicularis6 
(Achillea millefolium, Lolium perenne, Plantago major subsp. major, Poa annua 
subsp. annua, Polygonum aviculare agg., Sagina procumbens). 

Vyskytující se louky vlhkého charakteru v úsecích obou variant jsou v�tšinou druhov� 
chudé s vysokým podílem N v p�d�. Bylinné patro je tvo�eno 3 vrstvami. Nejvyšší 
z nich dosahuje výšky 80-100 cm a její charakter udává stálá dominanta Alopecurus 
pratensis k níž se druží všechny ostatní kvalitní trávy, z bylin druhy rodu Cirsium, 
Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Symphytum officinale. St�ední 
vrstva bylinného patra o výšce 50-60 cm je mén� výrazná. Tvo�í ji Achillea 
millefolium, Geranium pratense, Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis. P�ízemní 
vrstva do 20 cm je jen málo vyvinutá (trpí nedostatkem sv�tla). Nejd�ležit�jší složkou 
této nejnižší bylinné vrstvy je Ranunculus repens k n�muž p�istupují Taraxacum sect. 
Ruderalia, Glechoma hederacea, Lysimachia nummularia, Cerastium holosteoides 
subsp. triviale. Mechové patro zcela chybí. Mezofilní lu�ní porosty zkoumaných úsek� 
m�žeme za�adit do �ádu Arrhenatheretalia s charakteristickou vysokou dominancí 
trav (Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Avenula 
pubescens, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Trisetum flavescens). Z bylin 
dosahují výrazn�jšího zastoupení Achillea millefolium, Campanula patula, Heracleum 
sphondylium, Leucanthemum vulgare agg., Leontodon autumnalis, Plantago 
lanceolata, Trifolium pratense, Veronica chamaedrys. Mechové patro nedosahuje 
významn�jšího zastoupení. 

V lesních porostech, které jsou dot�eny stavbou zaznamenáme p�edevším druhotn� 
vysázené d�evinné patro (Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris, Quercus rubra) 
a nálet pionýrských d�evin (Betula pendula, Populus tremula) s p�ím�sí Quercus 
robur, Quercus petraea, Carpinus betulus, Tilia cordata, na vlh�ích stanovištích s Tilia 
                                                        
6 T�ída Plantaginetea majoris, �ád Plantaginetalia majoris 
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patyphyllos a stanovištn� náro�n�jších listná�� Acer pseudoplatanus, Frangula alnus, 
Fraxinus excelsior, Prunus avium. Charakter druhov� ochuzeného bylinného patra 
ur�ují mezofilní druhy Galium sylvaticum, Geranium robertianum, Campanula 
persicifolia, Viola hirta, Poa nemoralis, Rubus idaeaus, Rubus spp. a acidofilní druhy 
Calamagrostis epigeios, Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtillus. 

Struktura a druhové složení – varianta A. 
Botanicky zajímavé území varianty A zaznamenáme u rybník� Horní a Dolní Jílovky a 
v navazujícím lesním komplexu, u kterých prochází trasa v malé vzdálenosti. 
Následn� varianta A k�íží další botanicky hodnotn�jší biotopy drobný vodní tok 
jihovýchodn� od obce Bukovka a vodní tok Bukovka a východn� od obce Vole� se 
dostává do blízkosti rybníka Beránek. 

Litorální porosty u rybník� jsou tvo�eny p�edevším druhem Phragmites australis a 
Glyceria maxima, ale také ob�ma druhy orobinc� (Typha angustifolia, T. latifolia). 
Z dalších druh� bylinného patra, které dosahují vyššího procenta zastoupení m�žeme 
jmenovat Bidens frondosa, Bidens radiata, Epilobium hirsutum, Lycopus europaeus, 
Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha longifolia, Phalaris arundinacea, 
Scirpus sylvaticus, Ranunculus repens. P�i okrajích rybník� a pomístn� i do litorálního 
pásma zasahují porosty ke�� a strom� jako nap�. Alnus glutinosa, Populus tremula a 
druhy rodu Salix. K celkovému botanickému vyhodnocení ekosystému rybník� chybí 
data z jarních a letních m�síc�. 

Vodní tok Bukovka p�edstavuje funk�ní biokoridor s vyvinutým d�evinným b�ehovým 
porostem. Jedná se o v �ásti upravený vodní tok s p�irozeným vývojem dna, s pln� 
stabilizovanými vodními a pob�ežními spole�enstvy p�irozeného druhového složení. 
V bylinném pat�e zaznamenáme p�edevším Aegopodium podagraria, Humulus lupus, 
Chaerophyllum aromaticum, Cirsium oleraceum, Epilobium angustifolium, Epilobium 
hirsutum, Phragmites australis. Z dalších druh� významné zapojení dosahují druhy 
�ádu Arhenatheretalia (Anthriscus sylvestris, Dactylis glomerata) a t�ídy Molinio-
Arrhenatheretea (Convonvulus arvensis, Poa pratensis, Poa trivialis, Symphytum 
officinale), s vyšší pokryvností se vyskytují ruderální druhy (Galium aparine, Rumex 
obtusifolius, Cirsium arvense, Urtica dioica). D�evinné patro tvo�í druhy jako Alnus 
glutinosa, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Salix alba, Salix 
fragilis. Do hodnocení nejsou zahrnuty údaje z jarního aspektu, který je pro toto 
spole�enstvo charakteristický. 

Struktura a druhové složení – varianta B. 
V úseku varianty B dojde dvakrát ke k�ížení s vodními toky. Zemní koryto obou 
vodote�í je sm�rov� a spádov� upravené. Vodní a pob�ežní spole�enstva jsou mírn� 
narušená (Achillea millefolium, Alopecurus pratensis, Anthriscu sylvestris, Cirsium 
oleraceum, Dactylis glomerata, Symphytum officinale, Urtica dioica). Pomístn� 
m�žeme zaznamenat vyvinutý d�evinný b�ehový porost (Alnus glutinosa, Salix fragilis, 
Salix caprea, Sambucus nigra).  
Z dalších botanicky zajímavých lokalit stojí za zmínku podmá�ený lesní porost u 
rybníku TruhlI�ky, který je druhov� a v�kov� rozr�zn�ný a pravd�podobn� s typickým 
jarním aspektem a výskytem chrán�ných druh� jako nap�. Leucojum vernum. 
V d�evinném pat�e p�evládá Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior.  
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Seznam nalezených druh� 
Acer pseudoplatanus L. javor klen 
Acer saccharinum L. javor st�íbrný 
Aegopodium podagraria L. bršlice kozí noha 
Agrostis capillaris L. psine�ek obecný 
Agrostis stolonifera L. psine�ek výb�žkatý 
Achillea millefolium L. �eb�í�ek obecný 
Ajuga reptans L. zb�hovec plazivý 
Alchemilla L. spp. kontryhel 
Alchemilla vulgaris L. s. str. kontryhel ostrolalo�ný 
Alisma plantago-aquatica L. žabník jitrocelový 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. olše lepkavá 
Alopecurus pratensis L. psárka lu�ní 
Angelica sylvestris L. d�hel lesní 
Anthemis arvensis L. rmen rolní 
Anthoxanthum odoratum  L. tomka vonná 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. kerblík lesní 
Apera spica-venti (L.) P.B. chundelka metlice 
Arctium lappa L. lopuch v�tší 
Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý 
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius ovsík vyvýšený pravý 
Artemisia vulgaris L. pelyn�k �ernobýl 
Astragalus glycyphyllos  L. kozinec sladkolistý 
Athyrium filix-femina (L.) Roth papratka sami�í 
Avena fatua L. oves hluchý 
Avenella flexuosa (L.) Drejer metli�ka k�ivolaká 
Avenula pubescens (Huds.) Dum. ovsí� pý�itý 
Barbarea vulgaris R. Br. s. lat. barborka obecná 
Bellis perennis L. sedmikráska obecná (chudobka) 
Betula pendula Roth. b�íza b�lokorá 
Bidens frondosa L. dvouzubec �ernoplodý 
Bidens radiata Thuill. dvouzubec paprs�itý 
Brasica napus L. subsp. napus brukev �epka olejka 
Bunias orientalis L. rukevník východní 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth t�tina k�ovištní 
Campanula patula L. zvonek rozkladitý 
Campanula persicifolia L. zvonek broskvolistý 
Campanula rapunculoides L. zvonek �epkovitý 
Campanula trachelium L. zvonek kop�ivolistý 
Capsella bursa-pastoris (L.) Med. kokoška pastuší tobolka 
Cardamine pratensis L. �e�išnice lu�ní 
Carex digitata L. ost�ice prstnatá 
Carex flava L. ost�ice rusá (o. žlutá) 
Carex hirta L. ost�ice srstnatá 
Carex pilulifera L. ost�ice kulkonosná 
Carex vulpina L. ost�ice liš�í 
Carpinus betulus L. habr obecný 
Carum carvi L. kmín ko�enný 
Cerastium arvense L. subsp. arvense rožec rolní pravý 
Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Möschl rožec obecný pravý 
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Cichorium intybus L. subsp. intybus �ekanka obecná 
Cirsium arvense (L.) Scop. pchá� oset 
Cirsium canum (L.) All. pchá� šedý 
Cirsium oleraceum (L.) Scop pchá� zelinný 
Cirsium palustre (L.) Scop. pchá� bahenní 
Cirsium vulgare (Savi) Ten.  pchá� obecný 
Clinopodium vulgare L. klinopád obecný 
Convonvulus arvensis L. svla�ec rolní 
Crepis biennis L. škarda dvouletá 
Dactylis glomerata L. srha lalo�natá 
Daucus carota L. subsp. carota mrkev obecná pravá 
Deschampsia cespitosa (L.) P. B. metlice trsnatá 
Dianthus plumarius hybride hvozdík  
Dicranum scoparium Hedw. dvouhrotec chvostnatý 
Dipsacus fullonum L. št�tka planá 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott kapra� samec 
Elytrigia repens (L.) Nevski pýr plazivý 
Epilobium angustifolium L. vrbovka úzkolistá 
Epilobium ciliatum Rafin vrbovka žlaznatá 
Epilobium collinum C. C. Gmelin vrbovka chlumní 
Epilobium hirsutum L. vrbovka chlupatá 
Epilobium montanum L.  vrbovka horská 
Epilobium parviflorum Schreber vrbovka malokv�tá 
Equisetum arvense L. p�esli�ka rolní 
Erigeron acer L. s. str. turan ostrý 
Euphorbia cyparissias L. pryšec chvojka 
Fagus sylvatica L. buk lesní 
Festuca ovina L. s. lat. kost�ava ov�í 
Festuca pratensis Huds. kost�ava lu�ní 
Festuca rubra L. s.lat. kost�ava �ervená 
Fragaria vesca L. jahodník obecný 
Fragaria viridis (Duchesne) Weston jahodník trávnice 
Frangula alnus Mill. krušina olšová 
Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý 
Galeobdolon luteum Huds. pitulník žlutý 
Galeopsis pubescens Besser konopice pý�itá 
Galeopsis tetrahit L. konopice polní 
Galium album Mill. subsp. album svízel bílý pravý 
Galium aparine L. svízel p�ítula 
Galium boreale L. subsp. boreale svízel severní pravý 
Galium mollugo agg. svízel povázka 
Galium palustre L. s. str. svízel bahenní 
Galium pumilum Murray svízel nízký 
Galium rotundifolium L. svízel okrouhlolistý 
Galium sylvaticum L. svízel lesní 
Geranium pratense L. kakost lu�ní 
Geranium robertianum L. kakost smrdutý 
Geum urbanum L. kuklík m�stský 
Glechoma hederacea L. popenec obecný 
Glyceria maxima (Hartman) Holmberg zblochan vodní 
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Gnaphalium sylvaticum L.  prot�ž lesní 
Helianthus tuberosus L. slune�nice topinambur 
Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium bolševník obecný pravý 
Hieracium bauhinii Schult. jest�ábník Bauhin�v 
Hieracium lachenalii Suter jest�ábník Lachenal�v 
Hieracium murorum L. jest�ábník zední 
Hieracium sabaudum L. jest�ábník savojský 
Holcus lanatus L. medyn�k vlnatý 
Humulus lupus L. chmel otá�ivý 
Hylotelephium maximum (L.) Holub rozchodník velký 
Hypericum perforatum L. t�ezalka te�kovaná 
Hypnum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme rokyt cyp�išový pravý 
Chaerophyllum aromaticum L. krabilice zápašná 
Chelidonium majus L. vlaštovi�ník v�tší 
Impatiens parviflora DC netýkavka malokv�tá 
Inula britanica L. oman britský 
Juncus bufonius L. s. str. sítina žabí 
Juncus conglomeratus L. sítina klubkatá 
Juncus effusus L. sítina rozkladitá 
Juncus tenuis Willd  sítina tenká 
Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis chrastavec rolní pravý 
Lamium album L. hluchavka bílá 
Lamium amplexicaule L. hluchavka objímavá 
Lamium maculatum L. hluchavka skvrnitá 
Lamium purpureum L. hluchavka nachová 
Lapsana communis L. kapustka obecná 
Larix decidua Mill. mod�ín opadavý 
Lathyrus pratensis L. hrachor lu�ní 
Lemna minor  L. ok�ehek menší 
Leontodon autumnalis L. máchelka podzimní 
Leontodon hispidus L. subsp. glabratus (Koch) Holub máchelka srstnatá olysalá 
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus máchelka srstnatá pravá 
Leucanthemum vulgare agg. kopretina bílá 
Linaria vulgaris Mill. lnice kv�tel 
Lolium multiflorum Lamk. jílek mnohokv�tý 
Lolium perenne L. jílek vytrvalý 
Lotus corniculatus L. štírovník r�žkatý 
Luzula campestris (L.) DC. s. str. bika ladní 
Luzula pilosa (L.) Willd. bika chlupatá 
Lycopus europaeus  L. karbinec evropský 
Lysimachia nummularia L. vrbina penízková 
Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná 
Lythrum salicaria L. kyprej vrbice 
Malus domestica Borkh. jablo� domácí 
Matricaria discoidea DC. he�mánek ter�ovitý 
Matricaria recutita L. he�mánek pravý 
Medicago lupulina L. tolice d�telová 
Mentha longifolia (L.) L. máta dlouholistá 
Mycelis muralis (L.) Dum. mlé�ka zední 
Myosotis arvensis (L.) Hill pomn�nka rolní 
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Myosotis palustris subsp. laxiflora (Rchb.) Schübl. et Mart. pomn�nka bahenní volnokv�tá 
Myosoton aquaticum (L.) Moench k�ehkýš vodní 
Odontites vernus subsp. serotinus (D�m.) Corb. zdravínek jarní pozdní 
Oxalis acetosella L. š�avel kyselý 
Pastinaca sativa L. s. lat. pastinák setý  
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre rdesno peprník 
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre agg. rdesno blešník 
Persicaria minor (Huds.) Opiz rdesno menší 
Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch. dev�tsil léka�ský 
Phalaris arundinacea L. chrastice rákosovitá 
Phleum pratense L. bojínek lu�ní 
Phragmites australis (Cav.) Steud. rákos obecný 
Picea abies (L.) Karsten smrk ztepilý 
Picris hieracioides L. ho��ík jest�ábníkovitý 
Pimpinella saxifraga L. subsp. saxifraga bedrník obecný pravý 
Pinus sylvestris L. borovice lesní 
Plagiomnium spp. m��ík 
Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 
Plantago major L. subsp. major jitrocel v�tší pravý 
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid) Mitt. travník Schreber�v 
Poa annua L. subsp. annua  lipnice ro�ní pravá 
Poa nemoralis L. s.lat. lipnice hajní 
Poa palustris L. subsp. palustris lipnice bahení pravá 
Poa pratensis L. lipnice lu�ní 
Poa trivialis L. lipnice lu�ní 
Polygonum aviculare agg. truskavec pta�í 
Polytrichum commune Hedw. ploník obecný 
Populus tremula L. topol osika 
Populus x canadensis Moench topol kanadský 
Potentilla anserina L. mochna husí 
Potentilla erecta (L.) Räuschel mochna nátržník 
Potentilla tabernaemontani Aschers. mochna jarní 
Prunella vulgaris L. �ernohlávek obecný 
Prunus avium (L.) L. t�eše� pta�í (t�eše�) 
Prunus domestica L. slivo� švestka (švestka) 
Prunus padus L. subsp. padus  st�emcha obecná pravá 
Prunus spinosa L. trnka obecná 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn hasivka orli�í 
Pyrus communis L. hruše� obecná 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. dub zimní (drnák) 
Quercus robur L. dub letní 
Quercus rubra L. dub �ervený 
Ranunculus acris L. subsp. acris prysky�ník prudký pravý 
Ranunculus repens L. prysky�ník plazivý 
Raphanus raphanistrum L. �edkev ohnice 
Rosa L. spp. r�že 
Rubus idaeus L. ostružiník maliník (maliník) 
Rubus L. spp. ostružník 
Rumex acetosa L. š�ovík kyselý 
Rumex acetosella L. subsp. acetosella š�ovík menší pravý 
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Rumex crispus L. š�ovík kade�avý 
Rumex obtusifolius L. š�ovík tupolistý 
Sagina procumbens L. úrazník položený 
Salix alba L. vrba bílá 
Salix caprea L. vrba jíva 
Salix cinerea L. vrba popelavá 
Salix fragilis L. vrba k�ehká 
Sambucus ebulus L. bez chebdí 
Sambucus nigra L. bez �erný 
Sanguisorba officinalis L. krvavec toten 
Scirpus sylvaticus L. sk�ípina lesní 
Scrophularia nodosa L. krti�ník hlíznatý 
Sedum acre L. rozchodník ostrý 
Sedum sexangulare L. rozchodník tenkolistý 
Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd. star�ek Fuchs�v (s. vej�itý) 
Silene dioica (L.) Clairv. silenka dvoudomá 
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet silenka širolistá bílá 
Sisymbirum officinale (L.) Scop. hulevník léka�ský 
Solidago gigantea Ait. zlatobýl obrovský 
Sonchus arvensis L. mlé� rolní 
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia je�áb pta�í pravý 
Stellaria graminea L. pta�inec trávolistý 
Stellaria media (L.) Vill. pta�inec prost�ední 
Stellaria nemorum L. pta�inec hajní 
Symphytum officinale L. kostival léka�ský 
Tanacetum vulgare L. vrati� obecný 
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Št�pánek pampeliška "léka�ská" 
Thlaspi arvense L. penízek rolní 
Tilia cordata Mill. lípa srd�itá 
Tilia platyphyllos Scop. lípa velkolistá 
Tragopogon orientalis L. kozí brada východní 
Trifolium pratense L. subsp. pratense jetel lu�ní pravý 
Trifolium repens L. jetel plazivý 
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. he�mánkovec nevonný 
Trisetum flavescens (L.) P. B. trojšt�t žlutavý 
Tussilago farfara L. podb�l léka�ský 
Typha angustifolia L. orobinec úzkolistý 
Typha latifolia L. orobinec širokolistý 
Urtica dioica L. kop�iva dvoudomá 
Vaccinium myrtillus L. brusnice bor�vka 
Verbascum thapsus L. divizna malokv�tá 
Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek 
Veronica officinalis L. rozrazil léka�ský 
Veronica serpyllifolia L. rozrazil douškolistý 
Vicia cracca L. vikev pta�í 
Vicia sepium L. vikev plotní 
Viola arvensis Murray violka rolní 
Viola hirta L. violka srstnatá 
Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann jmelí bílé borovicové 
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II.15.  FAUNA 
 
�asové ur�ení pozorování: 
Lokalita byla navštívena pouze jednorázov� (samostatn� zoologie a samostatn� 
botanika) a to v �íjnu roku 2006. Cílem návšt�vy bylo zjistit biologický stav lokality. 
P�edevším p�ítomnost stanoviš� vhodných pro p�ežíváni �i rozmnožování chrán�ných 
druh�. Po návšt�v� lokality lze �íci, že je z v�tší �ásti  biologicky nezajímavá, nebo� 
se jedná o výrazn� antropogenn� ovlivn�né území.  
 
Seznam zoologických druh� 
 
Obojživelníci 
Ve sledovaném úseku byl nalezen pouze jeden druh ropucha zelená (Bufo viridis) 
exemplá� byl nalezen usmrcený na silnici u obce Bukovka. 
P�i jarním pr�zkumu lze o�ekávat ješt� další možné druhy rodu ropucha (Bufo sp.) a 
skokan (Rana sp.).D�vod nalezení pouze jediného druhu obojživelník� spat�uji 
v pozdním ro�ním období provedeného pr�zkumu.  
 
Plazi  
Nebyli prokázáni Pro druh ješt�rka obecná (Lacerta agilis) platí velmi podobn� totéž 
co pro p�edchozí druhy obojživelník�. 
 
Ptáci 
V následující tabulce jsou uvedeny druhy zjišt�né v posuzovaném území. Je-li 
v kolonce uveden znak + znamená zjišt�nou p�ítomnost druhu v trase uvedené 
varianty, znak – potom znamená nep�ítomnost v trase varianty. Znak § uvádí, že druh 
je chrán�n zákonem 114/92 Sb., resp, že je uveden ve vyhlášce 395/92. Pro pot�eby 
tohoto hodnocení není d�ležitá úrove� ochrany (je-li ohrožený, siln� nebo kriticky 
ohrožený). 
 
Výskyt pták� v posuzovaném území 
Tabulka �. C.II.15.-1   
Ptáci 
 

Variant
a             
.....A 

Variant
a .......B 

Vyhláška 
395 

Poznámka 

Bažant obecný  (Phasianus 
colchicus) 

+ +   

Brhlík lesní (Sitta europaea) + +   
Budní�ek menší (Phylloscopus 
collybita) 

+ -   

�ervenka obecná (Erithacus 
rubecula) 

+ +   

�ížek lesní (Carduelis spinus) + -   
Drozd kví�ala (Turdus pilaris) + +   
Drozd zp�vný (Turdus 
philomelos) 

+ +   

Holub h�ivná� (Columba 
palumbus) 

+ +   

Hýl obecný (Pyrhula pyrhula) + -   
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Jest�áb lesní (Accipiter gentilis) + + §  
Kalous ušatý (Asio otus) + +   
Kán� lesní (Buteo buteo) + +   
Kos �erný (Turdus merula) + +   
Králí�ek obecný (Regulus 
regulus) 

    

P�nkava obecná (Fringilla 
coelebs) 

+ +   

P�vuška modrá (Prunella 
modularis) 

+ +   

Poštolka obecná (Falco 
tinnunculus) 

+ +   

Puštík obecný (Strix aluco) + -   
Rehek domácí (Phoenicurus 
ochruros) 

- +   

Sojka obecná (Garrulus 
glandarius 

+ +   

Stehlík obecný (Carduelis 
carduelis) 

+ +   

Straka obecná (Pica pica) + +   
Strakapoud velký 
(Dendrocopos major) 

+ +   

Strnad obecný (Emberiza 
citrinella) 

+ +   

St�ízlík obecný (Troglodytes 
troglodytes) 

+ -   

Sýkora ko
adra (Parus major) + +   
Sýkora lužní (Parus montanus) + +   
Sýkora mod�inka (Parus 
coeruleus) 

+ +   

Sýkora paruká�ka (Parus 
cristatus) 

+ +   

Sýkora uhelní�ek (Parus ater) + +   
Špa�ek obecný (Sturnus 
vulgaris) 

+ +   

Vrabec polní (Passer montanus) + +   
Zvonek zelený (Carduelis 
chloris) 

+ +   

Zvonohlík zahradní (Serinus 
serinus) 

+ +   

Poznámka ke t�íd� ptáci. 
Podle uvedeného srovnání je varianta A mírn� druhov� bohatší. Vzhledem k ro�nímu období 
a délce pozorování nelze srovnání považovat za reprezentativní. Dále je t�eba p�ipomenout, 
že podstatná �ást trasy v obou p�ípadech vede zem�d�lsky intenzivn� obd�lávanou krajinou, 
která je pro v�tšinu druh� lesa, k�ovin a mok�ad� vcelku nezajímavá. 
 
Savci 
Hraboš polní  - Microtus arvalis 
Krtek obecný – Talpa europea 
Kuna lesní (Martes martes) . 
Liška obecná – Vulpes vulpes 
Myšice druhy – Apodemus sp. 
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Myška drobná – Micromys minutus – Pouze v blízkosti varianty A (r. Beránek) 
Norník rudý – Cletrionamy glareolus 
Prase divoké – Sus scrofa 
Rejsek obecný – Sorex araneus 
Srnec obecný (Capreolus capreolus) 
Zajíc polní – Lepus europeus 
 
Poznámky k n�kterým druh�m: 
Savci byli prokázáni p�ímým pozorováním nebo pobytovými zna�kami 
charakteristickými pro dané druhy (potravní stoli�ky, výhrabky atp.) 
 
Krajina a ekosystémy  
Ve variant� A dochází ke k�ížení se dv�ma biokoridory místního významu mezi 
obcemi Vole� a Rohovládova B�lá a u obce Bukovka. 
Ve variant� B k�íží navrhovaná trasa biokoridory v oblasti mezi obcemi Pravy a K�i�e� 
a mezi obcemi K�i�e� a ukon�ením posuzované trasy. Nejkvalitn�jší biokoridor 
z hlediska sou�asného stavu funk�nosti je biokoridor u obce Bukovka.  
 
ÚSES  
V dané lokalit� byly zjišt�ny chrán�né druhy živo�ich�. Ob� varianty zasahují do VKP 
uvedeného v zákon� 114/92 Sb. a do územního systému ekologické stability. 
Varianta A p�echází zajímavou lokalitu v oblasti Bukovka (VKP vodní tok, niva, 
biokoridor ÚSES). Naproti tomu varianta B se p�ibližuje ke svému konci lokalit� 
Natura 2000, kterou je EVL Bohdane�ský rybník a rybník Matka a PO Bohdane�ský 
rybník.  
 

�
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I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO 
Hlavní vlivy stavby a provozu p�eložky na obyvatelstvo jsou následující : 

� zdravotní rizika (emise výfukových plyn�, hluk) 
� sociální a ekonomické d�sledky 

� narušení jiných faktor� (znehodnocení životního prost�edí, d�lící ú�inky) 
� narušení pohody. 
Uvedené vlivy se projevují r�znou m�rou v pr�b�hu výstavby a po uvedení 
komunikace do provozu. Vlivy související s výstavbou jsou obecn� intenzivn�jší, zato 
však �asov� omezené na relativn� krátký �asový úsek. Ostatní vlivy mají mírn�jší ale 
trvalý ú�inek. 
Všechny p�ímé negativní vlivy na obyvatelstvo jsou závislé na vzdálenosti sídla zde 
žijících obyvatel od trasy silnice. Trasa nové silnice je navržena tak, aby dopad 
na obyvatele byl snížen na minimum vzhledem k podmínkám realizovatelnosti stavby. 
Trasa se z t�chto d�vod�  vyhýbá soust�ed�né zástavb�. Nep�íznivé dopady 
výstavby silnice a provozu na ní mohou být dále tlumeny realizací protihlukových 
opat�ení v místech, kde si to p�ípadn� situace nadlimitn� zvýšené úrovn� hluku 
vyžádá. 
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Po�et obyvatel dot�ených obcí ( obce, na jejichž katastrální území p�íslušná 
varianta zasahuje ) 
Tabulka �. D.I.1.-1   

po�et obyvatel  

Obec varianta A varianta B 

Vole� 303  

Bukovka 456  

Lázn� Bohdane� 3280 3280 

K�i�e�  234 

Pravy  89 

Kasanice a Kasali�ky 192  

 

 

I.1.1. Odhad zdravotních rizik  

a) Emise 
P�ítomnost chemických látek v ovzduší p�edstavuje pro lidské zdraví možný zdroj 
rizika výskytu onemocn�ní. S nar�stajícím množstvím zdraví škodlivých látek roste i 
úrove� tohoto rizika až do té míry, že se m�že stát spole�ensky neúnosným. Postup, 
jehož cílem je udržení rizika na p�ijatelné úrovni, se nazývá proces hodnocení a 
�ízení rizik. Hodnocení rizika zahrnuje identifikaci, kvantifikaci a porovnávání rizik a 
p�ináší podklady pot�ebné pro rozhodování o opat�eních ke snížení rizik. 

Popis nejistot 
P�i interpretaci záv�r�, tj. charakteristiky kvalitativních i kvantitativních rizik si musíme 
být v�domi i nejistot, které byly použity v konkrétním systému odhadu zdravotních 
rizik. Tyto nejistoty vyplývají z: 

� vstupních dat, tj. dat o složení dopravního proudu v�etn� intenzit na jednotlivých 
komunikacích ve výhledovém roce 2020; 

� použití model� výpo�tu emisí a výpo�tu rozptylu  zne�iš�ujících látek v atmosfé�e; 
� použití dat o konfiguraci terénu; 

� použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a ú�inku ze 
zahrani�ních studií publikovaných WHO a EC. 

b) Hluk 

Vystavení obyvatel nadm�rnému hluku má prokazateln� negativní vliv na jejich 
zdravotní stav. Prokázán byl zejména vyšší výskyt kardiovaskulárních poruch a 
poruch spánku. 

Z hlediska negativního p�sobení hluku na lidský organismus existují dva pochody, 
které zp�sobují jeho negativní p�sobení : 
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� P�sobení hluku na regula�ní a metabolický systém organismu, kdy se jedná o 
zp�sobení orienta�ní nebo poplachové reakce, kdy negativní p�sobení 
nevzniká z fyzikální podstaty hluku, ale z jeho emocionálního doprovodu (úlek, 
strach, rozmrzelost nebo podrážd�ní). D�vodem je reakce, kdy se �lov�k 
domnívá, že m�že být p�sobením hluku p�ímo, �i nep�ímo ohrožen, nebo že 
poškozuje jeho chování. V tomto p�ípad� si �lov�k m�že na tento podn�t 
postupn� zvykat a poplachová funkce se zde snižuje. M�že ale dojít i k opa�né 
reakci, kdy se �lov�k stane na hluk, který jej velmi obt�žuje i výrazn� citliv�jší. 
Následující reakce jsou p�edevším zm�ny ob�hových pom�r�, krevního tlaku, 
tepové frekvence, mobility žaludku a st�ev, vnit�ní sekrece a zm�ny 
v imunitním systému. 

� Reakce, které závisí pouze na exposici hluku bez emocionálního 
zprost�edkování, kdy p�sobící hluk je v�tšinou setrvalý. Hlavními d�sledky je 
op�t  stoupající krevní tlak, prokrvení k�že, tepová amplituda srde�ní 
frekvence. Tyto zm�ny jsou zaznamenávány p�i hlukové exposici 70 – 90 dB. 
Tyto zm�ny jsou zaznamenávány i u osob, které prohlašují, že jim hluk 
subjektivn� nevadí. Výsledky jednotlivých výzkum�, od jaké prahové hladiny je 
tato hluková exposice nebezpe�ná pro lidský organismus, se výrazn� liší podle 
výsledk� jednotlivých výzkumných prací.  

� Hluková exposice p�i vyšších hodnotách ( nad 80 dB) zp�sobuje i zm�nu 
metabolismu. P�edevším se jedná o vyplavování intracelulárního ho��íku do 
krevního séra s �áste�nou náhradou za p�ijímaný vápník. Jedná se p�edevším 
o vyplavování ze sval� v�. myokardu. Zde je nedostatek ho��íku krom� stresu 
považován za vážný rizikový faktor pro infarkt myokardu.  

Jako významný rizikový faktor je považován vliv hluku na kvalitu a délku spánku. Zde 
se setkávají negativní vlivy fyziologické a psychologické. Jako zvlášt� rizikové pro 
kvalitní spánek je t�eba považovat omezení tzv. REM fáze spánku, kdy frekvence alfa 
a delta vln je totožná s frekvencí dopravního hluku, p�edevším z nákladní dopravy. 
Citlivost na zvukové podn�ty, které zp�sobí probuzení a pohybují se kolem intenzity 
zvukového podn�tu 15 dB. Zde se však jedná o jednotlivý impuls tj. L max.  

Statisticky je prokázáno, že u osob, které p�esídlili do prost�edí s výrazn� vyšší 
hlu�ností dojde k výraznému poklesu kvality spánku. Tato kvalita se nezlepší ani po 
velmi dlouhé dob� n�kolika let. Z uvedených šet�ení docházíme k záv�r�m, že pro 
kvalitní spánek by hluk uvnit� místnosti nem�l p�ekra�ovat hodnotu Leq(A) = 35–37 dB.  

V�tšina výzkumných prací v oblasti hodnocení vlivu nadm�rného hluku se týká 
vyšších exposicí oproti hladinám hluku, které jsou p�edm�tem sledování v p�ípad� 
dopravního hluku. Jedná se p�edevším o exposice hluku v pracovním prost�edí, pro 
který jsou typické exposice 80 dB a vyšší.  

Pro posouzení možného rizika vyplývajícího z akustických exposic, které jsou 
p�edm�tem této akustické studie, není dostatek relevantních dat. Nicmén� lze 
p�edpokládat, že akustická exposice v podlimitních hodnotách hladin hluku pro vn�jší 
hluk nezp�sobuje statisticky významná zdravotní rizika. 
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Obecn� tradovaná p�edstava, že na hluk se dá zvyknout, je mylná. Jedná se spíše o 
otupení organismu na vn�jší podn�ty p�i zachování všech výše uvedených 
negativních d�sledk�. Negativní d�sledky p�sobení hluku na obyvatelstvo nevykazují 
lineární závislost na jeho hodnotách. Lze konstatovat, že p�i vyšších hladinách hluku 
jsou negativní d�sledky výrazn�jší. Stanovení p�esné hranice, kdy se hluk stává 
obt�žujícím je však závislé na citlivosti každého jedince. 

Jedním z hlavních d�vod� vedoucích k nutnosti nového trasování silnice I/36 je 
nutnost zm�ny sou�asného stavu, kdy je doprava vedena pr�tahem obcí, 
p�ekra�ování kapacity existující komunikace v návrhovém období a z toho plynoucí 
kongesce a kone�n� i nevhodné ší�kové, sm�rové a výškové parametry stávající 
trasy. Tento stav je v sou�asné dob� hlavním d�vodem, pro� je obyvatelstvo obcí 
zat�žováno mimo jiných negativních vliv� i hlukem z automobilové dopravy. 

Navržené �ešení umožní p�esun p�evážné �ásti dopravy na kapacitn�jší komunikaci, 
vedoucí mimo kontakt se zástavbou a umož�ující v nutných p�ípadech i realizaci 
efektivních pasivních opat�ení vedoucích ke snížení hladin hluku. 

Jako rozhodující faktor je uvažováno zasažení obytné zástavby hlukem z dopravy ve 
dne s ohledem na spln�ní limitu Leq(A) = 55 dB ve dne a 45 dB v noci. Eventuální 
dimenzování navržených bariér bude provedeno v dalších stupních projektové 
dokumentace podle platných limit� s využití aktuálních vstupních dat pro zatížení 
komunikace ve dne a v noci.   

Z akustického hlediska jsou jednozna�n� vhodn�jší ob� aktivní varianty v porovnání 
s nulovou variantou. Ob� varianty p�esunou dopravu z komunikace procházející 
st�edy obcí do vzdálených obchvat�, což velmi pozitivn� ovlivní zásadní pokles hladin 
akustického tlaku u okolní obytné zástavby. Ta bude zasažena pouze hlukem ze 
zbytkové místní dopravy, která p�edstavuje asi 10 % stávajících hodnot. 

 

I.1.2. Sociální a ekonomické d�sledky 

Nová trasa silnice sociální a ekonomickou situaci oblasti významným zp�sobem 
nezm�ní. Po dobu výstavby m�že poskytnout pracovní p�íležitosti pro místní 
obyvatelstvo, ale spíše v souvislosti se zprovozn�ním této komunikace lze o�ekávat 
mírn� pozitivní efekt vzniku nových pracovních míst související se zlepšenou 
dopravní prostupností celého tohoto území a s využitím pozemk� ur�ených územn� 
plánovací dokumentací k r�znému ú�elu zástavby.  
Dalším tentokrát negativním dopadem na sociáln� ekonomickou situaci území lze 
ozna�it fakt, že se stavba nové silnice p�i odklon�ní hlavního dopravního tahu mimo 
zástavbu stávajících obcí negativn� odrazí ve sfé�e místního obchodu a služeb. 
P�enesením nákladní ale hlavn� osobní tranzitní dopravy mimo obce, se v nich 
projeví pravd�podobn� ur�itým poklesem obchodního života. Zklidn�né obce však 
neztratí sv�j p�vodní ekonomický význam, který bude rozvíjen v souladu s jejich 
navrženými územními plány. Vzhledem k podstatn� lepšímu dopravnímu spojení 
sm�rem na Pardubice, zatraktivní výstavba komunikace dot�ené území pro  obytnou 
zástavbu. 
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Po�et obyvatel ovlivn�ných ú�inky stavby, �innosti nebo technologie: 
Stavba nové silnice bude ve svém pr�b�hu p�edstavovat ur�itou negativní zát�ž 
spojenou s dopravními uzáv�rami a jinými stavebními opat�eními do�asného 
charakteru. Míra vlivu závisí na jeho druhu a expozici obydleného území s ním 
spojeným.  
Vliv hotové stavby a provozu silnice I/36 bude jednozna�n� pozitivní, nebo� nov� 
vytvo�ená dopravní situace se kladn� odrazí na životním prost�edí této oblasti. 
Skute�ný po�et obyvatel negativn� ovlivn�ných výstavbou tvo�í pouze zlomek po�tu 
obyvatel pozitivn� ovlivn�ných. Nejvíce budou ovlivn�ny �ásti zastav�ných území 
obcí orientovaných ve sm�ru k nové silnici. V p�ípadech, kde není kontakt se 
zastav�ným územím prakticky žádný, tj. v polních a lesních úsecích trasy, které v 
celkov� hodnoceném úseku p�evládají, je míra vlivu stavby a její �innosti na 
obyvatele zanedbatelná.  
Pozitivní efekt, který trasa nové silnice p�inese, se p�ímo i nep�ímo dotkne všech 
obyvatel žijících v regionu.  

I.1.3. Narušení faktor� ovlivn�ných ú�inky stavby, �innosti nebo 
technologie 

Jedná se o znehodnocení prost�edí. Tento vliv se týká hlavn� období výstavby. P�i 
stavebních pracích bude nutné zajiš�ovat dopravu stavebního materiálu pro 
vybudování konstrukce silnice, silni�ních most� a souvisejících stavebních objekt�. 
Tyto materiály budou podle možností dopravovány po již vybudovaných úsecích trasy 
a po stávajících komunikacích. Sou�asn� budou vznikat objekty mezideponií výkopku 
a upravené plochy za�ízení staveništ� pro skladování materiálu. U n�kterých silnic 
m�že dojít k do�asným uzavírkám v d�sledku provád�ní jejich p�ekop�, nebo 
propojování s novými úseky dokon�ené silnice. Tato �innost se týká i p�epojování 
spojeného s p�eložkami inženýrských sítí. Rozsah a harmonogram t�chto �inností 
bude náplní plánu organizace výstavby, který bude zpracován jako sou�ást 
projektové dokumentace pro stavební povolení. 
Každá povrchová liniová stavba, kterou je i stavba úseku hodnocené komunikace, 
vytvá�í komunika�ní bariéru jak pro lidi, tak pro zví�ata. Dopad tohoto k�ížení je dán 
trasováním a technickým �ešením silnice (násypy t�lesa silnice, terénní zá�ezy, 
p�emost�ní), pop�ípad� hustotou provozu na ní.  

I.1.4. Narušení faktor� pohody 

Stavba silnice a provoz na ni mohou vyvolávat u místních obyvatel i návšt�vník� 
narušení psychické pohody nejen hlukem, ale i optickou zm�nou v krajin�. Rušiv� 
jsou vnímány p�edevším zá�ezy a mostní objekty. 
Závažnost t�chto psychických vliv� je dána p�edevším : 
� vzdáleností osídlení od trasy 

� za�len�ním trasy do krajiny 

Vliv nulové varianty  
Zachování sou�asného stavu se projeví v podob� setrvale nar�stajících dopravních 
problém� v celém úseku stávající silnice I/36 p�inášejícím veškerá p�ímá negativa v 
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podob� zne�išt�ní ovzduší a hluku a s tím spojených sekundárních vliv� na životní 
prost�edí v podob� smogových stav�. 
V p�ípad� aktivní nulové varianty je prognóza vývoje zájmového území v trase 
navrhovaného silni�ního tahu z hlediska životního prost�edí pro obyvatele zde sídlící 
nep�íznivá. Bude docházet k dalšímu postupnému nár�stu p�edevším tranzitní 
dopravy na stávající komunikaci.  
K za�len�ní do krajiny v p�ípad� stávající komunikace  došlo samovoln� v pr�b�hu 
fungování územního komunika�ního systému v souladu s požadavky doby na 
trasování, konstrukci silnice a její vybavení, v�etn� hospodá�ských nárok� na využití 
pozemk� v sousedství. Stávající komunikace byla historicky vedena tak, že 
propojovala jednotlivé samostatné obce existujícího osídlení krajiny. Výstavba sídel 
byla soust�ed�na kolem komunikace do její bezprost�ední blízkosti a v sou�asnosti 
zde neexistuje žádná prostorová rezerva pro další kapacitní rozvoj dopravy. P�ší 
doprava v obcích je dnes pro chodce problematická a p�estává být bezpe�ná i v dob� 
mimo dopravní špi�ky.  

I.2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 
Jako modelové zne�iš�ující látky budou hodnoceny oxid dusi�itý a benzen, které 
pat�í mezi nejzávažn�jší zne�iš�ující p�ím�si z dopravy. 

Aby bylo možné porovnat vypo�tené hodnoty s imisními limity, uvádíme 
v následujícím p�ehledu hodnoty stanovených limit� pro jednotlivé zne�iš�ující látky 
tak, jak je ur�uje na�ízení vlády �. 350/2002 Sb. 

Limitní hodnoty pro ochranu zdraví 
Zne�iš�ující 

p�ím�s �asový interval Limitní 
hodnota 

Mez tolerance *)  
(pro r. 2003) 

Datum, do n�hož musí 
být limit spln�n 

Maximální tolerovaný 
po�et p�ekro�ení za 

kalendá�ní rok 
Kalendá�ní rok 40 µg.m-3 14 µg.m-3 1. 1. 2010 – 

oxid dusi�itý 
1 hod 200 µg.m-3 70 µg.m-3 1. 1. 2010 18 

Benzen Kalendá�ní rok 5 µg.m-3 4,375 µg.m-3 1. 1. 2010 – 

*) mez tolerance je �ást imisního limitu, o kterou m�že být limit v daném roce p�ekro�en. Tato hodnota se 
pr�b�žn� snižuje až k nulové hodnot�. To znamená, že nejvyšší p�ípustná hodnota zne�išt�ní ovzduší je v 
daném roce stanoven jako limitní hodnota + mez tolerance. 

I.3. VLIVY NA VIBRACE, HLUKOVOU SITUACI A ZÁ�ENÍ 

I.3.1. Vliv vibrací 

V p�ípad� posuzované silnice I/36 je vliv vibrací zanedbatelný – trasy jsou vedeny v  
dostate�né vzdálenosti od zástavby,  naopak snížení intenzity dopravy na pr�jezdu 
obcemi (zejména t�žké nákladní) bude mít výrazný pozitivní vliv na stav budov v jejím 
t�sném okolí. 

I.3.2. Vliv hluku a zá�ení 
Vystavení obyvatel nadm�rnému hluku má prokazateln� negativní vliv na jejich 
zdravotní stav. Zvýšený výskyt poruch kardiovaskulárních, poruchy spánku jsou 
prokazateln� spojeny s vystavením obyvatel vyšším hladinám hluku v míst� bydlišt� 
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nebo pracovišt�. Rostoucí ekvivalentní hladiny hluku všeobecn� p�ispívají k vyšší 
nemocnosti obyvatelstva. 
Obecná p�edstava, že na hluk se dá zvyknout je výrazem spíše otupení organismu na 
n�které vn�jší podn�ty, p�i zachování všech uvedených negativních p�sobení. 
� Negativní vlivy na zdraví obyvatel samoz�ejm� nestoupají lineárn� s hodnotami 

Leq(A), ale jsou výrazn�jší p�i vyšších hladinách. Na individuální negativní vnímání 
hluku mají samoz�ejm� vliv i n�které další faktory. Nap�íklad hluk ze železni�ní 
dopravy je obecn� vnímán jako mén� obt�žující než hluk z automobilové dopravy, 
naopak hluk z leteckého provozu je obyvateli vnímán jako nejvíce rušící. 

� Skute�ný negativní vliv hlukové zát�že je obyvateli nadhodnocován zejména 
tehdy, vznikne-li u nich pocit, že tato problematika je ze strany kompetentních 
orgán� p�ehlížena a není �ešena. Naopak snaha spole�nosti o �ešení t�chto 
p�ípad� má zp�tný pozitivní dopad na vnímání obt�žujícího hluku. 

Snaha o omezení negativních vliv� z dopravy je dána p�íslušnou legislativou, 
zejména hygienickými limity pro stanovení p�ípustné ekvivalentní hladiny hluku pro 
vn�jší a vnit�ní hluk. 

Výstavba ani provoz na silnici I/36 nebudou zdrojem zá�ení.  

I.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
Vlivy na vodu jsou obecn� rázu kvantitativního a kvalitativního. Povrchové 
a podzemní vody budou ovliv�ovány jednak stavební �inností v dob� realizace 
stavby, jednak provozem a údržbou komunikace a p�ípadn� havarijními úniky 
p�epravovaných látek.  
 

I.4.1. Vlivy na povrchové vody  

V období výstavby plánované silnice I/36 dojde k �áste�nému obnažení p�dního 
profilu a tím k erozi p�dních �ástic do vodote�e. V�tší nebezpe�í hrozí v p�ípad� 
p�ívalových srážek. Lze p�edpokládat ovlivn�ní kvality vody ve vodote�ích p�ímo 
dot�ených stavbou vlivem eroze p�dních �ástic ze staveništ�.  
K únik�m stavebních komponent, hmot a jiných látek používaných p�i stavb� by 
v relevantním množství docházet nem�lo – je povinností zhotovitele stavby t�mto 
únik�m zamezit. 
 
V období provozu se vliv stavby projevuje na povrchové vody zejména dv�ma 
zp�soby: 

� zrychlením odtoku a zvýšením odtokového množství vody; 
� zhoršením jakosti povrchových vod. 
P�i navržených sklonových pom�rech nivelety variant silnice I/36 ve „Studii“ lze 
p�edpokládat odkanalizování �ástí p�eložky s možností p�ed�išt�ní srážkových vod, 
nap�. v deš�ových usazovacích nádržích (DUN) s funkcí záchytu ropných látek, 
reten�ní a vyrovnávací nádrže, a jiná za�ízení.  
Podle výzkumu autor� Espey, Altman, Graves (1977) se vliv zpevn�ní ploch až do 
podílu cca 5% z celkové plochy povodí neprojevuje na velikosti kulmina�ních pr�tok�.  
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Zm�ny odtokového množství se zpevn�né plochy se projevují na pr�tokových 
pom�rech jen v malých povodích s plochou v �ádu jednotek km2, kde je vliv 
vyhodnocen v jednotkách procent.   

Vliv na jakost vody 

Deš�ové vody odtékající z komunikace jsou v d�sledku dopravního provozu 
zne�iš�ovány r�znými látkami. P�i b�žném provozu se nejvýznamn�ji uplat�uje vliv 
posypových látek v zimním období (zejména solí) a úniky pohonných hmot a mazadel 
z projížd�jících vozidel jako nepolární extrahovatelné látky (NEL). 
Nejrozší�en�jší formou výskytu chloru ve vodách z komunikací jsou chloridy. Jsou 
p�ítomné p�evážn� ve form� jednoduchého iontu Cl-, protože mají jen slab� 
komplexotvorné vlastnosti; až p�i v�tších koncentracích chlorid� vytvá�ejí n�které 
kovy (nap�. Hg, Ag) chlorokomplexy.  
Chloridy jsou spole�n� s hydrogenuhli�itany a sírany hlavními anionty v p�írodních 
vodách. Vzhledem k jejich velmi dobré rozpustnosti vzr�stá jejich koncentrace se 
vzr�stající celkovou mineralizací a mohou se stát dominujícím aniontem (chloridové 
vody). V povrchových a prostých podzemních vodách dosahuje koncentrace chlorid� 
obvykle až desítek mg.l-1.  
P�ípustné koncentrace Cl- v povrchových vodách stanovuje na�. vl. 61/2003 Sb. Pro 
pr�toky Q355 je stanovena hodnota 100 mg.l-1 pro vodárenské toky (zdroje pitné vody) 
a 250 mg.l-1 pro ostatní povrchové vody.  
 

Lehké kapaliny (u nás se omezuje na ozna�ení ropné látky) jsou definovány v EN 
858-1 „Odlu�ova�e lehkých kapalin“ jako kapaliny s hustotou do 0,95 g.cm3, 
nerozpustné a nezmýdelnitelné (motorový benzin, motorová nafta, topný olej a jiné 
oleje minerálního p�vodu), avšak s vylou�ením (mazacího) tuku a olej� rostlinného a 
živo�išného p�vodu. Rozpustnost lehkých kapalin ve vod� nelze p�esn� stanovit, 
protože se jedná o sm�s látek s nestejnom�rnou rozpustností ( s rozmezím setin až 
desítek mg.l-1).  

Lehké kapaliny se v odpadních vodách vyskytují v podob� volné (�ástice � 0,1 mm), 
hrubé emulze (5 – 100 mm), jemné emulze (50 – 5000 nm) a rozpušt�né.  
Na množství a kvalit� splachových vod závisí návrh odlu�ova�e (typu a velikosti) – 
gravita�ní (odlou�í �ástice � 0,2 mm, koncentrace na odtoku � 10 mg.l-1), 
koalescen�ní (odlou�í �ástice � 0,1 mm, koncentrace na odtoku 1 - 5 mg.l-1), sorp�ní 
filtry (odlou�í rozpušt�né, p�íp. jemn� emulgované nepolární látky, koncentrace na 
odtoku 0,2 – 0,5 mg.l-1). Sorp�ní filtry jsou pln�ny materiály (aktivní uhlí, silikáty, 
bentonity aj.), které se snadno zanášejí nerozpušt�nými látkami (NL). Proto je t�eba 
tyto filtry osazovat až za za�ízení, která dostate�n� odlou�í NL ze vstupních vod! 
Tento problém je n�kdy podce�ován, první splach zakolmatuje filtr a zp�sobí 
nefunk�nost celého za�ízení.   
Zachycení odplavovaných NL m�že mít i pozitivní vliv na záchyt polyaromatických 
uhlovodík� (PAU) atp., které se p�evážn� adsorbují na površích pevných �ástic. 
Na velikost úkap� mazacích prost�edk� má vliv p�edevším technický stav vozidel. 
V blízké budoucnosti lze o�ekávat snížení kontaminace vod odtékajících z vozovky 
v d�sledku použití centrálního mazacího systému nákladních automobil�, který je 
zaveden ve vysp�lých státech a postupn� se zavádí i u nás.  
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M��ení kvality vod za odlu�ova�i dálni�ních a silni�ních úsek� provád�ná �IŽP 
prokázala relativn� nízké koncentrace ropných látek – tém�� ve všech p�ípadech pod 
1 mg/l. Limitní imisní koncentrace dle požadavku na�. vl. 61/2003 Sb. pro ostatní 
povrchové toky je max. 0,1 mg.l1 a pro vodárenské toky 0,05 mg/l (kategorie A1 a A2) 
a 0,5 mg/l pro kategorii C3 jako p�ípustný stav (do 22.12.2012) a 0,1 mg/l jako cílový 
stav.   
Nejrozší�en�jší olov�nou rudou je galenit (PbS). Galenit na rozdíl od jiných 
sulfidických rud nepodléhá chemické a biochemické oxidaci, proto se olovo pom�rn� 
málo hromadí v d�lních vodách, pokud nejsou p�ítomné jiné sulfidické rudy. 
Antropogenním zdrojem olova jsou výfukové plyny motorových vozidel, obsahující 
rozkladné produkty tetraethylolova, které slouží jako antidetona�ní prost�edek. 
V podzemních vodách se olovo vyskytuje v množství �ádov� jednotek až desítek  
�g.l-1, pr�m�rná koncentrace olova v �eských �ekách je 0,035 mg.l-1. Z p�írodních 
zdroj� se olovo dostává do biogeochemických cykl� v nepatrné mí�e, naproti tomu 
antropogenní zdroje jsou velmi �etné, z nichž doprava zaujímá p�ední místo.  
Evropské státy se zavázaly zrušit olovnaté benzíny nejpozd�ji v roce 2005. V �R jsou 
v sou�asné dob� již všechny používané benzíny bez obsahu olova. Zne�išt�ní 
olovem tak z�stává problémem reziduí v p�d�, p�ípadn� v ostatních složkách 
životního prost�edí. 
 
Sytém odvodn�ní vozovky je možno rozd�lit na dv� �ásti: 

� odvodn�ní povrchu vozovky a 

� odvodn�ní podkladních vrstev vozovky 

Odvodn�ní povrchu vozovky se zajiš�uje podélným a p�í�ným sklonem komunikace. 
Voda s povrchu vozovky se m�že zachytit za koncem zpevn�ní vozovky do rigol� 
nebo p�es krajnici do podélných p�íkop�. Zp�sob vypoušt�ní odvád�ných deš�ových 
vod do recipientu závisí na požadovaném stupni ochrany prost�edí, který je dán 
zejména požadavky vodoprávních orgán� a na speciální ochranu vod (ochranná 
pásma vodních zdroj� - OPVZ).  

Na základ� toho je t�eba navrhnout rozsah opat�ení a zp�sob nakládání se 
splachovými  deš�ovými vodami, jako nejú�inn�jší ochranu povrchových a 
podzemních vod.  
Zp�sob ochrany je t�eba zam��it zejména na havarijní zne�išt�ní. 

Bezpe�nostními prvky pro havarijní ochranu jsou deš�ové usazovací nádrže (DUN) a 
stabilní norné st�ny.  
DUN jsou nádrže navrhované pro zachycení nepolárních extrahovatelných látek  
(NEL) a usaditelných nerozpušt�ných látek (NL) látek odtékajících s odpadními 
vodami z vozovek.  

Nádrže se navrhují tak, aby v p�ípad� havárie zachytily objem cisternového vozu. 

DUN jsou obvykle typové usazovací nádrže s reten�ním a kalovým prostorem, 
v p�ípad� pot�eby s možností osazení sorp�ních filtr� (v tom p�ípad� je t�eba zajistit 
vyhovující separaci NL).  

Objekty DUN je t�eba realizovat s oplocením (mj. z d�vodu ochrany migrujících 
živo�ich�) a vybavit únikovou cestou pro obojživelníky. 
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Stabilní norné st�ny jsou za�ízení s nižšími po�izovacími náklady, vyžadují však 
kvalifikovanou a v�asnou obsluhu. Jde o jednoduchá za�ízení p�ehrazující tok vody 
dvojitou st�nou z d�ev�ných dluží, které slouží k zachycení plovoucích látek a kapalin 
(nutno v�as od�erpat), p�íp. k zachycení sedimentujících látek (druhá st�na dluží). 
Dlužová st�na není trvale osazena, ale osazuje se v p�ípad� pot�eby.   
P�ed�išt�ná voda z DUN odtéká do nejbližšího recipientu – v n�kterých p�ípadech se 
profil zaúst�ní do recipientu nenachází p�ímo v míst� DUN a toto propojení (otev�ený 
nebo uzav�ený trativod) je t�eba navrhovat a vybudovat v rámci stavby p�eložky.  
P�i technickém návrhu tohoto odvodn�ní je nutné respektovat �SN 75 2101 
„Ekologizace úprav vodních tok�“.  
V p�ípadech, kdy se pro profil odvodn�ní nenachází v blízkosti komunikace vhodný 
recipient by DUN m�la být navržena jako vsakovací nebo následn� vyúst�na do 
za�ízení s možností vsakování p�ed�išt�ných vod.  
Omezujícím faktorem p�i návrhu vsakování není pouze minimální propustnost 
horninového prost�edí, ale další kritéria, nap�. hloubka hladiny podzemní vody, sm�r 
proud�ní podzemní vody, morfologie území, zm�ny mechanických vlastností zemin, 
využití nejbližšího okolí vsakovacího za�ízení, možnost vzniku zamok�ení území, 
kvalita podzemní vody, aj.  
Základní podmínkou je sou�initel filtrace k = min. 5.10-6 m.s-1, hloubka hladiny 
podzemní vody min. 1,0 m pod dnem vsakovacího za�ízení, hloubka vsakovací 
nádrže cca 0,5 m.  
�ešení vsakovacích nádrží by m�lo být provedeno s ohledem na vytvá�ení nových 
prvk� kostry ekologické stability krajiny. 
Odvodn�ní podkladních vrstev vozovky se zajiš�uje rovn�ž podélným a p�í�ným 
sklonem odvod�ovací drenáží. Vzhledem k tomu, že se jedná o nezne�išt�nou vodu 
je možné vyúst�ní drenáže provést p�ímo do terénu nebo vodote�e, p�íp. podélného 
p�íkopu.     
  

I.4.2. Vlivy na podzemní vody 

V období výstavby silnice I/36 lze o�ekávat b�žná rizika ovlivn�ní podzemních vod 
vyplývající z charakteru a pr�b�hu dané stavby. Stavba není situována v území 
zvláštní ochrany vod, proto zhotovitel stavby je povinen dodržovat standardní 
požadavky a podmínky pro provád�ní dané stavební �innosti, za níž je i v uvedeném 
smyslu odpov�dný. 
 
V období provozu se vliv stavby obecn� projeví na podzemní vody zejména: 

� snížením hladiny podzemní vody v úsecích, kde zá�ezy do p�vodního terénu 
zasáhnou hladinu podzemní vody 

� zhoršením jakosti podzemní vody 
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Vliv na hladinu podzemní vody 
V místech, kde je trasa komunikace vedena v zá�ezu p�vodního terénu dojde 
v p�ípad� kontaktu s hladinou podzemní vody k drenážnímu efektu zá�ezu a ke 
snížení hladiny podzemní vody podle nov� vzniklé depresní k�ivky.    
Proto v místech, kde lze o�ekávat kontakt s hladinou podzemní vody (zejména 
zá�ezy) bude nutné provést podrobný hydrogeologický pr�zkum se zam��ením mj. na 
vydatnost podzemní vody ( bude up�esn�no v dalších projektových stupních).  
 

Vliv na jakost podzemní vody 
Pozornost je v tomto sm�ru nutno v�novat zejména úsek�m vedeným v zá�ezech, 
kde je nebezpe�í ovlivn�ní hladiny podzemní vody. 
Chemický posyp p�i odklízení sn�hu v zimním období se projevuje p�edevším u vody 
stékající z vozovky. Zvýšení obsah� chlorid� v podzemních vodách v okolí 
komunikace dosahuje maximáln� 120 mg/l (Golwer A. 1973). Je to následkem �ed�ní 
a schopnosti p�d zachytit �ást chlorid�. 
P�estože ze zevšeobecn�ných výsledk� monitorování v zahrani�í vyplývá, že 
ohrožení kvality podzemních vod silni�ním provozem není výrazné, nelze tuto otázku 
ponechat bez povšimnutí. B�hem provozu komunikace bude vhodné provád�t 
monitorování kvality podzemních i povrchových vod a v p�ípad� p�ekro�ení 
stanovených mezí bude nutno realizovat nápravná opat�ení. 
Provozem komunikace m�že dojít k ohrožení kvality podzemních vod p�i haváriích 
motorových  vozidel a cisteren. Pravd�podobnost ovlivn�ní musí být minimalizována 
dopln�ním trasy nové silnice systémem záchytných sedimenta�ních nádrží DUN a 
stabilních norných st�n. 

Vliv na zásobování vodou 
Ovlivn�ní povrchových a podzemních vod je možno z hlediska kvality a kvantity 
odtékající vody minimalizovat návrhem sedimenta�ních nádrží DUN nebo reten�ních 
a vsakovacích nádrží. 
Pro zajišt�ní recipient� a odtoku odpadních vod z vozovky bude patrn� nutné 
vybudovat v rámci stavby krátké úseky nového otev�eného koryta, p�íp. uzav�ených 
kanál�. P�i návrhu a také p�i realizaci je nutné dbát revitaliza�ních zásad na za�len�ní 
nového koryta do p�írodního prost�edí. Vliv realizace stavby je nutné minimalizovat 
zejména v souvislosti se stavbou mostních objekt� p�es k�ížené vodote�e, jejich 
inundace a mok�ady i v souvislosti s díl�ími úpravami.  
Pro stavbu platí obecné zásady maximální ohleduplnosti k prost�edí, rychlosti 
provád�ní stavebních prací a ochrany proti úniku ropných a jiných nebezpe�ných 
látek. Je nutné vybudování ochrany staveništ� proti povod�ovým pr�tok�m na tocích, 
aby tím nedošlo k splachu nežádoucích látek do toku. Každou havarijní událost je 
nutné okamžit� hlásit p�íslušnému vodohospodá�skému orgánu a správci toku.  
Vliv na vodní biocenózu v povrchových vodách, dot�ených srážkovými vodami 
z odvodn�ní z p�eložky komunikace, je možno p�edpokládat p�i b�žném provozu 
pouze omezený s potenciálním chronickým ú�inkem.  
V p�ípad� havarijních situací úniku chemikálií m�že být však ú�inek akutní a letální. 
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Pro ob� hodnocené varianty stavby silnice I/36 je p�i aplikaci uvedených technických 
opat�ení pro p�e�išt�ní srážkových vod z jejího povrchu p�edpoklad spln�ní emisn� – 
imisních limit� v povrchových i podzemních vodách dle platných p�edpis�. Tato 
opat�ení mohou p�edstavovat i stálou aktivní ochranu proti p�ípadným haváriím. 

I.5.  VLIVY NA P	DU 

I.5.1. Vlivy na p�du, území a geologické podmínky 

Realizace navržené silnice bude mít následující vlivy na p�du : 
� Vlivy v d�sledku záboru p�dy a zm�ny ve využití pozemk�; 
� Vlivy na zne�išt�ní p�dy; 

� Vlivy v d�sledku vyvolaného rizika eroze p�dy; 
� Mikroklimatické zm�ny v okolí komunikace. 

Vlivy v d�sledku záboru p�dy a zm�ny ve využití pozemk� 
Pozemky v trase navržené komunikace náleží v�tšinou své plochy do zem�d�lského 
p�dního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativn� hodnotíme 
podle vým�ry záboru, který dále kvalifikujeme podle vým�ry záboru lokalit BPEJ a 
p�íslušných t�íd ochrany. Další možná újma spo�ívá v omezení využití dot�ených 
pozemk� po dobu výstavby a za provozu komunikace. 
Zábor zem�d�lské p�dy kvantitativn� posuzujeme podle vým�ry záboru a kvalitativn� 
podle BPEJ a t�íd ochrany. 

Vlivy na zne�išt�ní p�dy 
Provoz po komunikacích je liniovým zdrojem zne�iš�ování p�dy. Komunikace je 
vedena  v otev�ené krajin� s pom�rn� p�íznivými rozptylovými podmínkami. Proto 
o�ekáváme rozptyl kontaminant�. Jedná se o následující polutanty, které kontaminují 
p�du : 

� Aromatické uhlovodíky z nedokonalého spálení bezolovnatých benzín�; 
� Alifatické uhlovodíky; 

� Posypové soli. 
Aromatické uhlovodíky jsou složkou bezolovnatých benzín�. N�které 
polyaromatické uhlovodíky jsou zna�n� tepeln� odolné a nedochází k jejich 
dokonalému spálení v motoru, ani k následné oxidaci v katalyzátoru. Jedná se o 
perzistentní látky schopné dlouhou dobu setrvávat v prost�edí.  N�které tyto látky 
mohou být karcinogenní. 
Alifatické uhlovodíky jsou produktem nedokonalého spalování pohonných hmot. 
V p�ípad� benzinových motor� je emise alifatických uhlovodík� minimalizována jejich 
oxidací v katalyzátoru. Dalším zdrojem kontaminace alifatickými uhlovodíky jsou 
úkapy paliv a maziv. Tyto látky jednak odtékají spolu s deš�ovými vodami a jednak se 
rozpráší do ovzduší a sedimentují v blízkosti komunikace. Koncentrace alifatických 
uhlovodík� v p�d� v okolí komunikací v d�sledku b�žné dopravy (s vylou�ením 
havarijních únik�) dosahuje �ádov� stovky mg/kg p�dy. Vyšších hodnot není 
dosaženo, protože v p�d� dochází k biologické degradaci alifatických uhlovodík�. 
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Posypové soli jsou zdrojem kontaminace p�dy. Exaktn� bylo stanoveno, že 
na dálnicích p�ibližn� 30 % posypových solí v zimním období odtéká s vodou 
z roztátého sn�hu a ledu. P�ibližn� 70 % soli se rozpráší do okolí a ovliv�uje p�du a 
biotu do vzdálenosti cca 50 m od krajnice komunikace.  
Ú�inek na p�du a biotu závisí na složení posypového materiálu. K posypu se 
používají soli NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 a jejich sm�si. Solení obecn� vede 
k zasolování p�d a nežádoucímu zvyšování osmotického tlaku p�dního roztoku.  
Jinou možností chemického posypu je aplikace mo�oviny. Mo�ovina se v zem�d�lské 
praxi používá jako dusíkaté hnojivo a v p�ípad� aplikace mo�oviny dochází k 
„p�ehnojování“ p�ilehlých porost�. Mo�ovina, která není z p�dy vyplavena v jarním 
období, podléhá v d�sledku p�sobení nitrifika�ních bakterií nitrifikaci. Nitráty jsou 
v p�d� podstatn� pohybliv�jší než p�vodní mo�ovina a v p�ípad� jejich nadbytku, 
který nejsou rostliny schopny asimilovat, dochází k migraci nitrát� do podzemních 
vod. 
Kontaminaci p�dy pozemk� v okolí komunikace lze ú�inn� omezovat vhodn� 
zvolenými sadbami d�evin, které plní funkci biofiltr�. Tyto biofiltry zabra�ují pronikání 
kontaminant� do širšího okolí komunikace a vytvá�ejí podmínky pro biodegradaci 
organických polutant�. Biodegradace organických polutant� probíhá v p�dní vrstv� 
oživené p�dní mikroflórou. �innost p�dní mikroflóry je podporována dotací organické 
hmoty - odum�elé �ásti rostlin, spad listí apod. Zele� je schopna ú�inn� biologicky 
sorbovat dusík z chemického posypu na bázi mo�oviny. Tyto d�eviny samy musí být 
dostate�n� odolné v��i emisím z automobilové dopravy (zejména NOx) a sou�asn� 
tolerantní v��i solnému aerosolu a zasolení p�dy. T�mto požadavk�m vyhovují 
nap�íklad následující d�eviny: javor babyka, javor mlé�ný, olše, �imišník, d�ezovec, 
kustovnice. 

Vlivy v d�sledku vyvolaného rizika eroze p�dy 
Riziko eroze m�žeme rozd�lit na: 
� Riziko v pr�b�hu výstavby  

� Riziko za provozu  

Riziko v pr�b�hu výstavby 
Riziko v pr�b�hu výstavby spo�ívá v odstran�ní vegeta�ního krytu a necht�ném 
vytvo�ení drah soust�ed�ného odtoku deš�ových vod. Toto riziko je reálné v prostoru 
velkých terénních zá�ez� nebo násyp�. V sou�asné dob� rozvoji erozních proces� 
brání mnoho p�ekážek, které jsou schopny zadržovat vodu z p�ívalových deš��. 
Riziko eroze bude hrozit po p�echodné období, kdy bude nutné toto riziko 
identifikovat a terénní práce provád�t tak, aby nedocházelo k tvorb� potenciálních 
drah soust�ed�ného odtoku deš�ových vod. Rovn�ž do dokon�ení terénních prací 
bude t�eba riziko eroze zohlednit a terén zpevnit vhodným vegeta�ním krytem.  
Riziko vodní eroze po dobu výstavby na ostatních úsecích komunikace bude 
podstatn� nižší a m�že se jednat nanejvýš o lokální splavení zeminy do 
vyhloubeného silni�ního zá�ezu.  

Riziko za provozu  
Riziko za provozu navržených tras komunikace spo�ívá p�edevším v erozi svah� 
silni�ního zá�ezu. Jak již bylo výše �e�eno, solení vozovky a následné rozprášení soli 
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snižuje protierozní odolnost p�dy. K erozi svah� m�že dojít zejména, je-li na svahy 
svedena deš�ová voda z p�ilehlých pozemk�, nebo p�i rozb�ednutí povrchu p�dy p�i 
p�ívalových deštích.  
Návrh nové silnice bude �elit riziku eroze v d�sledku stékání vody z okolních 
pozemk�  terénními úpravami, které zabraní stékání srážkových vod na svahy 
terénního zá�ezu. Svahy terénního zá�ezu budou osazeny vhodným vegeta�ním 
krytem. Výsadby d�evin za ú�elem protierozní ochrany svah� je t�eba provést tak, aby 
porost pokrýval cca 1 m široký pruh terénu vn� terénního zá�ezu. Tento pruh bude 
chránit svahy v p�ípad� polních pozemk� proti najížd�ní zem�d�lské mechanizace p�i 
orb� na samý okraj zlomové hrany.  
Siln� exponované úseky svah� lze opevnit vegeta�ními tvárnicemi nebo pohozem 
makadamu. Stejným zp�sobem lze opravit již erozí poškozené úseky. 

I.6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROST�EDÍ A P�ÍRODNÍ ZDROJE 
Výstavba silnice m�že ovlivnit horninové prost�edí pouze v omezené mí�e a to ve fázi 
výstavby – p�i hloubení zá�ez� nebo p�i zakládání mostních objekt� kdy m�že 
vzniknout: 
� riziko p�ípadného úniku nebezpe�ných látek 

� riziko mechanického rozvol�ování hornin ot�esy, zejména p�ípadnými odst�ely. 
 
Provozem silnice je možné p�edpokládat tyto vlivy : 

� kontaminace horninového prost�edí podél silnice (do vzdálenosti cca 10 – 15 m od 
okraj� komunikace) imisemi výfukových plyn� a látkami (zejména ropnými látkami 
a chloridy – v zimním období) rozst�ikovanými automobily.  

� mechanické rozrušování hornin ot�esy z dopravy. 

 

Území s ložiskovou ochranou 

Severn� od obce Vole�, v místní �ásti „Na obci“ se nachází chrán�né ložiskové 
území �. 09315300 – Vole�, držitel pr�zkumných a t�žebních práv MŽP �R, 
surovinový druh jílovce s vápnitou p�ím�sí, zásoby cca 473 000 m3, dosud net�ženo, 
chrán�ná plocha 5,7 ha. Ložiskové území se nachází mezi trasami obou variant. 

Net�žené výhradní ložisko št�rkopísk� Lázn� Bohdane�, �.lož. 3209700 – do tohoto 
ložiska varianty nezasahují. 
 



P�ELOŽKA SILNICE I/36 V ÚSEKU LÁZN� BOHDANE� – D11                                                                                              
OZNÁMENÍ DLE P�ÍLOHY �. 3, ZÁK. 100/2001 SB. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                       59                                                      .                       
  

 

Vlivy v d�sledku ukládání odpad�  
Hodnocená stavba ani její provoz nebudou mít vliv v d�sledku ukládání odpad�. 
Odpady podle svého charakteru budou zneškod�ovány mimo posuzované zájmové 
území.  

I.7. VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTÉMY 

 
Vlivy na flóru  
B�hem botanického pr�zkumu nebyl v zájmovém biotopu zjišt�n výskyt chrán�ného 
druhu podle vyhlášky �. 395/1992 Sb. k zákonu �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a 
krajiny, v platném zn�ní a podle �erného a �erveného seznamu cévnatých rostlin �R 
(Procházka 2001). Lze tedy konstatovat, že proti navrženým úsek�m v obou 
variantách silni�ního p�ivad��e I/36 k dálnici D11, které vedou p�es stávající polní 
kultury nelze vznést z botanického hlediska žádné námitky. Jedná se p�evážn� o 
intenzivn� obhospoda�ované a �lov�kem ovliv�ované biotopy, které jsou 
z ochraná�ského hlediska minimáln� cenné. 
Vlivy na faunu 
V trase obou variant byly zjišt�ny chrán�né druhy živo�ich�. Ob� varianty zasahují do 
VKP uvedeného v zákon� 114/92 Sb. Ob� varianty zasahují do územního systému 
ekologické stability. Varianta A p�echází zajímavou lokalitu v oblasti Bukovka (VKP 
vodní tok, niva, biokoridor ÚSES). Naproti tomu varianta B se p�ibližuje ke svému 
konci lokalit� Natura 2000, kterou je EVL Bohdane�ský rybník a rybník Matka a PO 
Bohdane�ský rybník. V p�ípad�, že nebude prokázán vliv na lokality Natura 2000 se 
jeví jako výhodn�jší z pohledu zákonem chrán�ných �ástí ochrany p�írody varianta B. 
 
Vlivy na ekosystémy 

P�edpokládané vlivy s p�ímým i nep�ímým ú�inkem: 
Ve variant� A dochází ke k�ížení se dv�ma biokoridory místního významu mezi 
obcemi Vole� a Rohovládova B�lá a u obce Bukovka. 
Ve variant� B k�íží navrhovaná trasa biokoridory v oblasti mezi obcemi Pravy a 
K�i�e� a mezi obcemi K�i�e� a ukon�ením posuzované trasy. Nejkvalitn�jší biokoridor 
z hlediska sou�asného stavu funk�nosti je biokoridor u obce Bukovka.  
V celé trase variant komunikace lze obecn� p�edpokládat vliv zimní údržby 
komunikace solením na vodu, p�du a kontaktní biotopy, což vyvolává zm�ny 
vegeta�ního krytu sm�rem k jeho ruderalizaci. Tento vliv je p�ímý i nep�ímý a 
kumulativní, ale m�že být i dlouhodobý – až do vy�ešení zm�ny technologie zimní 
údržby komunikací. Nejzávažn�jší je p�ímý vliv elektrolytu na p�du a biocenózy 
v silni�ním p�íkopu a také vliv slaného aerosolu na kontaktní porosty p�i pr�jezdu 
v�tších automobil�. Alkalické kovy (Na, K) substituují v p�dách kovy alkalických 
zemin (Ca, Mg), které vyt�s�ují. Výsledkem je zasolení p�d (kontaminace iontovými 
látkami), ústup p�vodní vegetace a její nahrazení vegetací slanomilnou. Dosah 
tohoto vlivu lze uvažovat nejdále na metry, kde je velmi intenzivní, v horším p�ípad� 
až na první desítky metr�, kde však již dochází k p�ijatelnému rozptylu zne�išt�ní. 
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Nep�ímý vliv hlukové zát�že vzhledem k biocenózám spo�ívá spíše v ur�itém 
p�esunu zát�že ze sídel do volné krajiny. N�jaké podstatné zvýšení intenzity hlukové 
zát�že se však na hlukovém pozadí ve volné krajin� nep�edpokládá.  
 
Srovnání kontaktu trasy s prvky sledovanými zákonem 114/92 Sb., o ochran� 
p�írody a krajiny. 
Tabulka �. D.I.7.-1   
Sledovaný prvek zák. 

114/92 
Varianta A Varianta B Poznámka 

Zásah do stanovišt� 
druh� chrán�ných 
podle 114/92 

+ + Nelze považovat za 
reprezentativní 

(vysv�tleno v textu u 
t�ídy ptáci, 

obojživelníci) 
Zásah do  ZCHÚ - -  
Zásah do VKP vodní tok 

niva toku 
les 

les  

St�et s ÚSES biokoridor 2x biokoridor 2x  
Možný vliv na lokality 
Natura 2000 

- + Posoudí p�íslušný 
OOP (K.Ú 
Pardubického kraje) 

I.8.  VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

I.8.1. Vliv na hmotný majetek 

Za vliv na hmotný majetek je možné vedle dopravních staveb uvedených v p�edchozí 
kapitole považovat p�eložky stávajících inženýrských sítí (plynovod, ropovod, 
vodovod, silové a sd�lovací kabely) a nov� požadované inženýrské sít� nutné pro 
provoz komunikace (objekty odvodn�ní komunikace, p�íp. silové a sd�lovací kabely). 
Jedná se o liniové, v�tšinou podzemní stavební objekty, které p�i �ádném a 
bezporuchovém provozování nevyvolají žádné negativní vlivy na životní prost�edí.  
Pat�í sem též výstavba stabilních norných st�n a malých vodních nádrží (vsakovací, 
reten�ní). Vliv t�chto nádrží v kombinaci s objekty DUN pro zachycení lehkých 
kapalin smývaných s povrchu komunikací budou mít pozitivní vliv na životní prost�edí. 
Existence malých vodních nádrží, p�íp. suchých poldr� s doprovodnou výsadbou 
v krajin� je možné využít pro založení nových prvk� posilujících kostry ekologické 
stability území.  
Další významnou skupinou jsou objekty dopravního k�ížení. K�ížení je navrženo 
pouze úrov�ové. Souvisejícími stavbami jsou rovn�ž již zmín�né p�eložky stávajících 
komunikací. Vliv t�chto souvisejících staveb by nem�l mít významný negativní vliv na 
prost�edí.  
Mezi �innosti související s výstavbou p�eložky lze za�adit zejména otev�ení zemník� a 
t�žbu pro vyrovnání negativní bilance zemin.  
Vlivy uvedených ostatních navazujících a souvisejících staveb se projeví jen 
okrajov�, a to v dob� výstavby, resp. jako sou�ást stavební �innosti výstavby silni�ní 
p�eložky. Po ukon�ení stavby a uvedení do b�žného provozu negativní projevy 
stavební �innosti  pominou.     
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Vliv na hmotný majetek není výrazný a je u obou variant srovnatelný. 
Vliv navazujících a souvisejících staveb není hodnocen negativn�. 
Schválením územního rozhodnutí na navrhovanou trasu silni�ní p�eložky by se 
zp�esnil požadavek záboru vyvolaného stavbou a tím uvolnila blokace n�kterých 
sousedních pozemk� pro jejich plánované využití ve smyslu návrhu územního plánu 
na práv� uvažované p�ípadné související stavby. 

Rozvoj navazující infrastruktury 
Se stavbou nové silnice není v dosud zpracované studii bezprost�edn� spojována 
stavba žádné navazující infrastruktury, nap�. v podob� odpo�ívek vybavených 
�erpadly pohonných hmot, eventuáln� restaura�ním nebo ubytovacím za�ízením. Je 
však t�eba s tímto druhem navazující infrastruktury do budoucna po�ítat. 
Stavba  nové  komunikace  p�inese pozitivum  pro rozvoj  území  a  jeho ekonomický 
rozvoj spojený s dopravní dosažitelností. 
 

I.8.2. Vliv na kulturní památky 

P�ed zahájením vlastní stavby doporu�ujeme provést pasportizaci stávajícího stavu 
objekt� nejbližších zastav�ných lokalit s následnou jejich kontrolou po skon�ení 
stavby. Zárove� musí být veškeré stavební práce provád�ny s maximální 
ohleduplností na existující zástavbu a architektonické památky.  
Výstavbou silnice I/36 (bez rozlišení variant) budou negativní projevy stávajícího 
stavu eliminovány.    

Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy (místní tradice apod.): 
Není pravd�podobné, že by navrhovaná stavba p�eložky silnice I/36 v�etn� všech 
sledovaných variant m�la vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy nebo místní 
tradice. 
 

��� !��
	������'��� �!��������� �
���	
	���$ ����� "�	������	��

Sou�asný stav ekologické zát�že zájmového území jako souhrn p�sobení 
všech prostorových jev� a faktor� zahrnuje: 

P�da 
� využití orné p�dy formou zem�d�lské výroby s územn� nerovnom�rným 

uplatn�ním prvk� ekologické a protierozní stability území 

Voda 
� zne�išt�ní povrchových tok� vlivem smyv� zvlášt� dusíkatých hnojiv z polních 

pozemk�; 
� eutrofizace vodních tok� a vodních nádrží; 
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� meliora�ní úpravy tok�. 

Ovzduší  
� zne�išt�ní ovzduší z plošných zdroj� - lokálního vytáp�ní pevnými palivy 

v ob�anské zástavb� obcí 
� zne�išt�ní ovzduší z liniových (dopravních ) a bodových zdroj� (lehká pr�myslová 

výroba)  

Flóra, fauna a ekosystémy  

� vliv zem�d�lství, ruderalizace a nitrifikace p�evážné �ásti území na druhovou 
skladbu flóry 

Krajina 
� antropogenní zatížení krajiny zem�d�lskou �inností, dopravou a domovní 

zástavbou území; 

� zatížení hlukem ze silni�ní dopravy v území; 
� ekologické havarijní situace, nap�. v silni�ní doprav� (sou�asný stav komunikací 

bez záchytných objekt�). 

Potenciální výsledný stav ekologické zát�že území   
Varianty navrhovaného p�eložení silnice s sebou nesou všechna negativa spojená 
s realizací stavby takového m��ítka. To znamená do�asn� zvýšený ruch v území, 
zvýšená prašnost, dopravní p�eložky, p�eložky inženýrských sítí apod.  
Trvalým negativním ovlivn�ním je zábor p�dy (ZPF a LPF) odpovídající však 
požadavk�m na technické a prostorové �ešení staveb tohoto významu. Stavbou nové 
komunikace nebudou ovlivn�na žádná území historického významu nebo jinak 
významná území. V trase obou variant byly zjišt�ny chrán�né druhy živo�ich�. Ob� 
varianty zasahují do VKP a do územního systému ekologické stability. Varianta B se 
p�ibližuje lokalit� Natura 2000. Stavbou však dojde i p�es navrhovaná opat�ení 
k nep�íznivému ovlivn�ní krajinného rázu v d�sledku zasazení této rozsáhlé stavby 
do krajiny a obecn� bariérového p�sobení této liniové stavby. 
Její provozování p�inese nesporná trvalá pozitiva dotýkající se zejména obyvatel zde 
sídlících. Jedná se o snížení ovlivn�ní obydleného území hlukem, zne�išt�ným 
ovzduším a nebezpe�ím plynoucím ze st�et� chodc� s automobilovou dopravou. 
Nová trasa se ve svém návrhu v obou variantách vyhýbá obydleným územím obcí. 
Dalším p�ínosem je dopravní plynulost a s ní spojená bezpe�nost dopravy.  
Vlivem st�ídání úsek� p�eložky se zahloubením a násypy mohou v krajin� vzniknout  
nové biotopy p�itažlivé pro rozli�né druhy živo�ich�, p�edevším ptactvo. Proto je 
žádoucí provázat nov� vzniklé prvky s obnovou kostry ekologické stability krajiny tak, 
aby mohl v krajin� vzniknout ješt� další podp�rný systém na nižší hierarchické úrovni, 
tj. systém r�zných interak�ních prvk�, p�evážn� liniových s d�ležitými funkcemi 
protierozními, d�lícími, estetickými, migra�ními apod.  
P�i projektování p�eložky je žádoucí doplnit komunikaci ve vhodných místech 
otev�enými záchytnými (sedimenta�ními) nádržemi pro zasolené nebo jinak 
zne�išt�né vody. Tyto objekty pak plní i protihavarijní funkci (zachycení únik� ropných 
látek) a ochranu povrchových vod. V zahrani�í, nap�. v N�mecku a ve Švýcarsku, je 
toto opat�ení již dlouho a b�žn� využíváno. 
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V krajin� je nezbytné ochránit všechny dosud existující ekologicky významné prvky 
s výskyty chrán�ných, ohrožených a cenných druh� rostlin i živo�ich�. 
Potenciální výsledný stav ekologické zát�že zájmového území jako souhrn p�sobení 
všech prostorových jev� a faktor� bude pozm�n�n oproti stávajícímu stavu zejména 
v následujících položkách ekologické zát�že – jedná se o relativní zm�ny (nár�st) 
v d�sledku zvýšení kapacity p�eložky oproti stávající komunikaci: 
� výstavbou silnice I/36 dojde ke zm�n� krajinného rázu a k narušení biotopu ve 

v�tšin� dot�ené plochy. 
� bude-li realizována výsadba vhodné zelen� podél plánované komunikace, dojde 

k vytvo�ení vhodných stanoviš� pro mnohé druhy živo�ich�. 
� zne�išt�ní p�dy v lokálním pásu cca 10 – 15 m (do výšky terénu cca 2,5 m) 

aerosoly na bázi chlorid�; 
� zne�išt�ní povrchové vody zvýšením koncentrace chlorid� odtékajících 

s povrchovým odtokem srážkové vody z ploch komunikace a okolí; 
� zábor zem�d�lské p�dy a vytvo�ení nepropustných ploch se zm�nou povrchového 

odtoku a infiltrace srážkové vody; 
� bariérový efekt navrhované liniové stavby pro faunu ve v�tšin� trasy v území; 
 
Pozitivní p�ínos p�eložky silnice lze chápat v následujících aspektech: 
� snížení pravd�podobnosti dopravních a souvisejících ekologických havárií 

v �ešené trase p�eložky v d�sledku zlepšení parametr� silnice, zvýšení kvality 
jízdy a bezpe�nosti provozu; 

� snížení pravd�podobnosti dopadnu ekologických havárií z p�epravovaného 
materiálu silni�ní dopravou na kontaminaci p�dy a povrchových a podzemních 
vod v d�sledku zabezpe�ovacích za�ízení podél trasy nové komunikace. 

�  nižší hluk a imisní zatížení. 
V krajin� je nezbytné ochránit všechny dosud existující ekologicky významné prvky 
s výskyty chrán�ných, ohrožených a cenných druh� rostlin i živo�ich� (viz hodnocení 
vliv� a návrhy opat�ení). 

Možnost vzniku havárií 
Rizika bezpe�nosti provozu spo�ívají u hodnocené stavby zejména ve dvou 
faktorech: 

� havárie vozidla spojená s únikem nebezpe�ných látek; 
� porušení stability t�lesa komunikace.  
Základním rizikem bezpe�nosti provozu na silnicích jsou dopravní nehody. P�í�iny 
dopravních nehod p�ipadajících v úvahu na trase navrhované komunikace jsou stejné 
jako na ostatních komunikacích: 

� nepozornost a nekáze� �idi��; 
� špatný technický stav vozidel; 

� nep�íznivé pov�trnostní podmínky a jejich náhlá zm�na; 
� kolize se zv��í. 
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Vzhledem k technickým parametr�m navržené p�eložky silnice I/36 se p�edpokládá 
nižší frekvence dopravních nehod v p�epo�tu na p�epravní výkon než na stávající 
silnici p�i obdobné intenzit� dopravy. V nulové variant� je vyšší riziko kolize s chodci 
zvlášt� v zastav�ném území obce.  
Na sou�asné úrovni znalostí není možné p�esn� specifikovat konkrétní rizika 
vyplývající z úniku nebezpe�ných látek, ale pouze vymezit možnosti, na jejichž 
základ� bude v dalším stupni projektové dokumentace problematika �ešena. 
Nejv�tší potenciální nebezpe�í vyplývá z úniku látek nebezpe�ných vodám v kapalné 
form�, p�íp. ve form� tuhé, které jsou ve vod� dob�e rozpustné. Je nutné zajistit 
p�im��enou ochranu povrchových vod vodních tok� a podzemních vod. 
Bezpe�nostními prvky pro havarijní ochranu jsou deš�ové usazovací nádrže (DUN) a 
stabilní norné st�ny. 

Dopady na okolí 
Okolí silnice je ohroženo hlukem a exhalacemi, které se ovšem významn� projevují 
pouze v malé vzdálenosti od okraje vozovky. Chronické poškození ekosystém�, pop�. 
zdravotního stavu obyvatel p�ichází v úvahu jen ve velmi úzkém pásu sledujícím trasu 
silnice. U hluku se jedná o pás v ší�ce 50 – 100 m, u exhalací 5 – 20 m, u p�dy 2 – 
10m. 
V p�ípad� havárie vozidla p�evážejícího z hlediska životního prost�edí nebezpe�né 
látky m�že dojít ke kontaminaci p�dy a vodních recipient� v bezprost�edním okolí 
vozovky. Odtud se m�že kontaminace zprost�edkovan� ší�it do v�tších vzdáleností. K 
tomuto ovlivn�ní by došlo jen v p�ípad�, že by vozovka nebyla zabezpe�ena proti 
možnému úniku kontaminant� do prost�edí. 
V p�ípad� úniku p�epravovaných toxických látek, ropy a pohonných hmot z vozidel 
m�že dojít ke kontaminaci p�dy v bezprost�edním okolí komunikace (zasažení 
zemních živo�ich�) a ke kontaminaci vodote�í a následn� vodních ploch  – výskyt 
mnoha druh� živo�ich� (rozmnožování, potravní nabídka). 
Existuje také riziko rozší�ení požáru z místa autonehody na okolní vegetaci a za 
ur�itých podmínek také v kombinaci s únikem ho�lavých látek. 
D�sledky takové havárie jsou možnost p�ímého zasažení málo pohyblivých zemních 
živo�ich� (brouci, plazi) a zni�ení nebo negativní ovlivn�ní životního prost�edí 
p�íslušných druh� obývajících  bezprost�edn� okolí komunikace 
Skute�ná nebezpe�nost havarijních situací závisí na místu havárie a na jejím 
rozsahu. Ochrana stávajících vodote�í p�ed kontaminacemi z havárií je �ešena 
dv�ma zp�soby. Srážkové vody a havarijní povrchov� odtékající kapaliny jsou 
zachycovány v deš�ových sedimenta�ních nádržích. Ty jsou vybaveny st�nami 
umož�ujícími zachycování lehkých kapalin z hladiny. Sou�asn� zajiš�ují akumula�ní 
prostor pro zachycení kontaminant� nebo alespo� zajiš�ují �asové zdržení, které 
umožní provést sana�ní zásah. Druhým zp�sobem je vytipování místa pro instalaci 
norných st�n v p�ípad� havárie p�ímo v koryt� vodote�e. 

Preventivní opat�ení 
Pro minimalizaci rizika dopravních nehod a jejich následk� jsou nezbytná p�edevším 
následující preventivní opat�ení : 
� �ádná údržba vozovky zvlášt� v zimních m�sících (posyp vozovky, odklízení 

sn�hu) 
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� zpracování havarijního �ádu pro celou trasu vozovky se specifikací rizik pro 
všechna potenciální místa, tj. : 

o p�ístupové trasy k místu havárie; 
o dostupnost léka�ské záchranné služby; 
o dostupnost útvaru hasi��; 
o dostupnost dalších technických prost�edk� (odtahová služba); 
o zp�sob �ízení a koordinace zásahu; 
o zp�sob informování obyvatelstva v p�ípad� úniku jedovatých látek p�i 

havárii; 
o zp�sob a postup sanace p�i odstra�ování kontaminant�. 

S havarijním �ádem musí být seznámeny všechny dot�ené strany protihavarijního 
zásahu. Sou�asn� musí být jednotlivé složky vybaveny odpovídajícími technickými 
prost�edky pro odstran�ní d�sledk� havárie. 

Následná opat�ení  
Následným opat�ením v p�ípad� havárie jsou vlastní sana�ní práce z hlediska 
životního prost�edí, které navazují na zajišt�ní zdraví p�ímých i nep�ímých ú�astník� 
havárie a zajišt�ní bezpe�nosti provozu.  
Sana�ní práce podle druhu a p�vodce zne�išt�ní musí vykonat v daném oboru 
specializovaná firma. 

Záv�r 
Z provedeného hodnocení, stru�n� shrnutého v této kapitole, vyplývá vhodnost nov� 
navrhované stavby pro územní rozvoj oblasti spojený s výrazným zlepšením situace 
silni�ní dopravy. Stavba se stane sou�ástí dopravního systému staveb navazujících 
segment� již provozovaných nebo p�ipravovaných úsek� na silnici I/36.   
 

���� ��	����� ���#���#��	 �#��
����"����#������������
	���""��

����"��!	����

P�eložka nevyvolá žádné p�eshrani�ní vlivy. Z hlediska dopravy je nutné rozlišovat 
vlivy lokální a vlivy regionální s významem p�esahujícím rámec vlastního zájmového 
území stavby.  
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IV.1. ÚZEMN� PLÁNOVACÍ OPAT�ENÍ 
Za zásadní územn� plánovací opat�ení považujeme zohledn�ní trasy p�eložky I/36 
v územn� plánovacích dokumentacích jednotlivých obcí na základ� výsledku 
hodnocení a posouzení procesem EIA. Sou�asn� musí být vybraná trasa zohledn�na 
v územn� plánovací dokumentaci vyšších územních celk�.  
V územn� plánovacích dokumentacích bude nutné rovn�ž zohlednit stavby vyvolané 
realizací silnice. 
V rámci realizace p�eložky bude nutné provést pozemkové úpravy na �ástech 
katastr�, jichž se stavba dotkne trvalými zábory p�dního fondu. Tyto úpravy by m�ly 
sledovat maximální omezení vzniku ploch nevhodných k dalšímu zem�d�lskému 
nebo jinému vhodnému využití podle stávajícího typu plochy a zp�sobu sou�asného 
využívání. Tyto úpravy bude nutné také zohlednit v rámci územn� plánovacích 
dokumentací.             

IV.2. TECHNICKÁ A PROJEKTOVÁ OPAT�ENÍ 
Jedná se o opat�ení technického a organiza�ního rázu, kterými je možné 
minimalizovat negativní vlivy navržené komunikace a jejího následného užívání 
v zájmovém území na jednotlivé složky životního prost�edí. Podle hodnocených vliv� 
je možné rozd�lit opat�ení na jejich minimalizaci do kategorií: 

1) obecná opat�ení pro ochranu životního prost�edí 
2) obyvatelstvo 
3) povrchová a podzemní voda 
4) p�da a zdroje nerostných surovin 
5) flóra, fauna, ekosystémy a ÚSES. 

Vzhledem k p�edpokládané velmi dlouhé životnosti stavby se nenavrhují opat�ení pro 
období likvidace stavby, nebo� nelze objektivn� posoudit technické možnosti ani 
související náklady v dob� její p�ípadné likvidace. 

IV.2.1. Obecná opat�ení pro ochranu životního prost�edí 

Období p�ípravy a realizace stavby 
Stavba bude provád�na tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního 
prost�edí stavbou a �innostmi se stavbou souvisejícími.Tomuto cíli bude pod�ízen 
výb�r stavební organizace, která bude provád�t stavbu. Navrhujeme proto tato 
opat�ení: 
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� Zhotovitel �i zhotovitelé stavby musí na základ� referencí poskytovat záruky 
�ádného provád�ní stavby vzhledem k ochran� životního prost�edí a musí být 
p�ipraveni plnit požadavky investora v této oblasti. 

� Stavební firmy musí být vybaveny vhodnou stavební a dopravní technikou. 
Veškerá technika musí být udržována v odpovídajícím technickém stavu, aby 
nedocházelo k zat�žování okolí stavby nadm�rným hlukem ani emisemi a aby 
nebyla p�í�inou ekologické havárie (úniky lehkých kapalin apod.).  

� Odpov�dní pracovníci musí v pr�b�hu p�ípravy a realizace stavby dbát na pln�ní 
všech opat�ení k ochran� životního prost�edí. 

� Musí být zajišt�na �ádná koordinace a soub�h prací, aby nedocházelo ke 
zbyte�nému poškozování životního prost�edí /minimalizace �asových prodlev, 
minimalizace b�hu mechanism� naprázdno, provád�ní hlu�ných prací pouze ve 
vymezené dob�, minimalizace období se zvýšenou prašností atd.).  

� Všichni pracovníci na stavb� musí být p�ed zahájením prací obecn� i konkrétn� 
pou�eni jakým zp�sobem postupovat, aby nedocházelo k poškozování ŽP. 

Dále navrhujeme tato opat�ení: 

� Stávající ve�ejné komunikace ovlivn�né stavbou budou po jejím dokon�ení 
opraveny a uvedeny do p�vodního stavu. 

� P�eložky stávajících ve�ejných i neve�ejných komunikací a výluky dopravy budou 
�asov� i rozsahov� koordinovány a minimalizovány. 

� Po dobu výstavby bude zajišt�n bezproblémový provoz ve�ejné dopravy a 
dostupnost všech území dot�ených stavbou pro vozy léka�ské záchranné služby, 
hasi�� a policie. 

� V rámci stavby i ve styku s ve�ejností budou dodržována všechna technická 
bezpe�nostní opat�ení (dopravní zna�ení, výstražná zna�ení, osv�tlení objekt�, 
mechanické zábrany atd.). 

� Pro p�ípadné trhací práce bude zpracován plán trhacích prací a práce budou 
provád�ny v souladu s p�íslušnými bezpe�nostními p�edpisy. 

Období trvalého provozu 
Pro fázi provozu komunikace navrhujeme následující opat�ení na ochranu životního 
prost�edí: 
� Komunikace bude provozována v souladu s provozním �ádem a obecn� 

závaznými p�edpisy. 
� Komunikace a veškerá její za�ízení (DUN, vsakovací a rozd�lovací nádrže, 

propustky, parkovišt�, zele� atd.) budou udržovány v �ádném technickém stavu. 

� Veškeré závady na komunikaci a jejím za�ízení budou v�as opraveny a bude 
zajišt�na soustavná celoro�ní údržba. 

� V pr�b�hu zimní údržby bude dbáno o minimalizaci negativních vliv� chemických 
látek používaných k posypu vozovky. 
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IV.2.2. Minimalizace vliv� na obyvatelstvo 

Období p�ípravy a realizace stavby 
Cílem navržených opat�ení je omezit možné negativní vlivy stavby na životní 
prost�edí, které vznikají v d�sledku stavební �innosti a pohybu stavebních 
mechanism�, stroj� a automobil� v zastav�ných územích a minimalizovat jejich 
dopad na okolí a obyvatelstvo zejména v osídlených územích okolí stavby.  Opat�ení 
jsou navržena následovn�: 
Obecn�: 
� Navrhnout a projednat optimální harmonogram prací a nasazení stavebních a 

dopravních mechanism�. Stavba bude provád�na po úsecích podle schváleného 
harmonogramu stavby, který bude sou�ástí dokumentace plánu organizace 
výstavby POV). 

� �asov� minimalizovat stavební práce v jednotlivých úsecích a tím i celkové trvání 
výstavby. 

� V rámci POV, který je sou�ástí projektové dokumentace stavby, je t�eba �ádn� 
zvolit a v rámci stavební p�ípravy projednat p�epravní trasy, umíst�ní do�asných 
objekt� stavby (betonárka, obalovna apod.), ploch stavebního dvora a 
manipula�ních a skladových ploch. 

� P�eprava zeminy a stavebních materiál� musí být realizována pouze po 
stanovených p�epravních trasách. Aby se minimalizovala dopravní zát�ž 
stávajících komunikací v dot�eném území a negativní vlivy na obyvatelstvo budou 
p�epravní trasy v maximální mí�e využívat trasu budované komunikace. 

Ochrana proti hluku: 
� V maximální možné mí�e budou využity stavební mechanismy se sníženou 

hlu�ností (nap�. odhlu�n�né kompresory atd.) 
� Používaná dopravní technika musí být udržována v �ádném technickém stavu. 

� Hlu�né mechanismy nebo technologie budou využívány pouze ve stanovené 
denní dob�. 

� Vzhledem k umíst�ní stavby není uvažována výstavba do�asných protihlukových 
barier. 

Ochrana proti emisím do ovzduší: 
� Používaná dopravní technika musí být udržována v �ádném technickém stavu. 
� Musí být minimalizovány prostoje mechanism� a b�h naprázdno. 
Ochrana proti prašnosti: 
� Bude omezeno skladování a deponování prašných materiál� na technologické 

minimum. 
� Bude snížena povolená rychlost v areálu výstavby a mimo zpevn�né vozovky. 

� V p�ípad� zvýšené prašnosti p�i suchém po�así bude provád�no kropení 
komunikací v areálu stavby a p�ípadn� také míst provád�ní zemních prací. 

� S ohledem na po�así bude pravideln� provád�na kontrola zpevn�ných 
p�íjezdových komunikací v nejbližším okolí stavby. V p�ípad� pot�eby bude 
provedeno jejich zvlh�ení nebo mytí kropícím vozem. 
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Ochrana proti zne�išt�ní vozovek: 
� V p�ípad� nebezpe�í zne�išt�ní vozovek blátem ze staveništ� budou zne�išt�ná 

vozidla p�ed vjezdem na ve�ejné komunikace zbavena ne�istot. 

� Bude provád�no manuální �išt�ní dopravních prost�edk� a mechanism�, které 
budou opoušt�t areál stavby. Bude-li to pot�ebné a ú�elné bude provád�no mytí 
vozidel a mechanism� na vybudovaných mycích plochách. 

� S ohledem na situaci v areálu stavby bude provád�na pravidelná kontrola 
ve�ejných komunikací v blízkosti stavby. V p�ípad� pot�eby bude provád�no 
manuální �išt�ní komunikací zne�išt�ných �inností stavby a p�ípadn� jejich mytí 
kropícím vozem.  

 
Období provozu  
Ochrana proti emisím do ovzduší 
� Hlavním opat�ením zajiš�ujícím za b�žného provozu minimalizaci emisí z dopravy 

do ovzduší je zajišt�ní vyšší plynulosti provozu. 

� Dalším významným opat�ením umož�ujícím snižování emisí ze spalovacích 
motor� do ovzduší je všeobecné používání bezolovnatých benzín� a katalyzátor� 
výfukových plyn�. 

� V d�sledku p�edpokládané modernizace vozového parku a lepšího technického 
stavu provozovaných vozidel dojde vzhledem k vyšší technické vysp�losti 
použitých motor� a jejich vyšší ú�innosti ke snížení jednotkové spot�eb� paliva a k 
nižším jednotkovým emisím výfukových plyn�. 

Ochrana proti hluku 

Problematika akustické ochrany je popsána v následující kapitole IV.2.3. 

 

IV.2.3. Protihluková opat�ení 

V p�ípad� nutnosti bude nutné chránit obyvatele p�ed nadm�rnými hladinami hluku 
dodate�nými technickými opat�eními. Použití t�chto opat�ení je dáno akustickými a 
architektonickými faktory a má opodstatn�ní v n�kterých konkrétních p�ípadech. 

Jako velmi ú�inný zp�sob akustické ochrany lze doporu�it v p�ípad� dostate�né 
vzdálenosti zástavby od komunikace stavbu protihlukových st�n na bázi d�eva, 
betonu, skla atd. nebo zemních val� v p�ípad� p�ebytk� výkopové zeminy. Zde je 
ú�innost t�chto opat�ení podmín�na co nejmenší vzdálenost bariery od komunikace a 
její výškou. Ú�innost bariéry je dána p�edevším její vzduchovou nepr�zvu�ností, která 
je závislá jednak na její plošné hmotnosti a pak na omezení všech otvor� a 
net�sností. Další faktorem je její geometrická poloha v��i zdroji hluku a chrán�nému 
místu. Snahou je, aby bariéra geometricky co nejefektivn�ji p�etínala spojnici mezi 
t�mito dv�ma body. Toho nejsnáze dosáhneme, jestliže umístíme bariéru co nejblíže 
ke zdroji hluku (ke komunikaci). Dalším d�ležitým parametrem bariéry je i její stupe� 
pohltivosti. Zejména v p�ípad�, kdy se snažíme omezit odraz od bariéry sm�rem k 
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zástavb� na opa�né stran�, je vhodné použít bariéry pohltivé, v�tšinou na bázi 
vložených prvk� ze skelných rohoží. 

P�i návrhu rozm�r� a umíst�ní protihlukových bariér je nutné dbát na jejich optimální 
pom�r mezi délkou a výškou bariéry, tak aby její plocha byla p�i spln�ní 
požadovaného útlumu co nejmenší. Zárove� je t�eba dbát na architektonické zásady, 
kdy zm�na výšky bariéry se má dít pozvolna od nejnižší po vyšší uprost�ed. Z 
konstruk�ního hlediska je nutné vyvarovat se jakýchkoliv mezer nebo št�rbin 
(sesýchání d�eva, mezera mezi podezdívkou a konstrukcí), které dramaticky snižují 
ú�innost bariéry. 

Jestliže však nelze požít bariéru nebo její výšku již dále zvyšovat, je nutné zam��it se 
na spln�ní limit� pro vnit�ní hluk uvnit� obytných místností a dodržet alespo� tomu 
odpovídající limity (45 dB ve dne a 35 dB v noci uvnit� obytné zástavby). Jako 
vhodným technickým opat�ením p�i pr�tazích silnic st�edem m�st v t�sném kontaktu 
se zástavbou je vhodné použít vým�nu b�žných oken za okna protihluková 
s garantovaným stupn�m vzduchové nepr�zvu�nosti a plastovými nebo d�ev�nými 
kvalitními rámy. Pro rostoucí stupe� nepr�zvu�nosti takových oken má zásadní vliv 
tlouš�ka (hmotnost) použitých skel a sekundárn� u ší�ka vzduchové mezery. To má 
pozitivní dopad i na jejich lepší tepeln� izola�ní parametry, nevýhodou je neumožn�ní 
v�trání p�i sou�asném dosažení požadované akustické ochrany. Ventilaci lze umožnit 
speciálními vzduchovými št�rbinami nebo speciální ventilací na principu vysoce 
pohltivého labyrintu, který umožní dostate�nou ventilaci p�i zanedbatelném pronikání 
hluku zven�í. 

T�etím progresivním zp�sobem snižování hluku z dopravy je vým�na kryt� vozovek 
za kryty pohlcující hluk používáním speciálních kryt� s tzv. otev�eným povrchem nebo 
aplikací povrchových vrstev s vyšší pohltivostí zvuku. Tyto zp�soby se dnes ojedin�le 
používají v západní Evrop� a v budoucnu bude jist� možné využití t�chto technologií i 
v naší republice. 

Podmínky pro technické navržení funk�ních protihlukových bariér je obsažen 
v p�íslušných technických podmínkách (TP 104). 

 

IV.2.4. Minimalizace vliv� na povrchovou a podzemní vodu 

Technická opat�ení pro snížení negativních vliv� na vody je nutné �ešit komplexn� jak 
pro vody povrchové tak pro vody podzemní. Kde je to možné, je vhodné �ešit opat�ení  
sou�asn� pro období výstavby i pro období vlastního provozu komunikace. 

Období p�ípravy a realizace stavby 
� P�i pracích v blízkosti vodote�í nebo p�i jejich úpravách je t�eba dbát zvýšené 

opatrnosti a omezit �asový a plošný rozsah prací na nezbytn� nutnou míru, aby 
ovlivn�ní toku t�mito zásahy a potenciální riziko zne�išt�ní bylo minimalizováno. 
Projekt úprav koryt i b�eh� vodote�í doporu�ujeme zpracovat ve spolupráci 
s hydrobiologem tak, aby z�stala zachována nejen kapacita koryta, ale také 
p�irozený charakter toku, což umožní rychlejší obnovu biologické funkce toku a 
zachování kvality vody v toku.   
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� V rámci projektové p�ípravy stavby je nutné maximáln� omezit negativní vlivy 
z b�žného provozu komunikace a eliminovat potenciální rizika havarijních situací. 

� Na staveništi nebudou provád�ny žádné opravy stavebních stroj� nebo dopravní 
techniky. 

� Na staveništi nebude provád�na údržba mechanism� (vým�ny mazacích náplní 
apod.) s výjimkou b�žné denní údržby. 

� Pln�ní paliv v areálu stavby bude provád�no pouze v nezbytných p�ípadech, kdy 
by pln�ní mimo areál bylo organiza�n� nesch�dné nebo technicky 
nerealizovatelné. Podmínkou je dodržování bezpe�nostních opat�ení a p�edb�žné 
vybavení preventivními prost�edky, pro okamžité zajišt�ní nápravy p�i p�ípadných 
drobných úkapech i havárijních únicích.  

� Pokud budou zásobní paliva a maziva uskladn�na na stavb�, musí být objekty 
odpovídajícím zp�sobem zabezpe�eny proti potenciálním drobným úkap�m i 
havárijním únik�m (uzam�ený sklad, záchytná bezodtoká jímka atd.) a vybaveny 
preventivními prost�edky. P�edpokladem bezpe�né manipulace s rizikovými 
látkami je  p�edb�žná bezpe�nostní instruktáž pracovník� a dodržování 
bezpe�nostních opat�ení. 

� Po dobu výstavby je nutno zamezit odtoku splach� ze staveništ� instalací 
do�asných zemních záchytných jímek. 

� P�ed realizací stavby doporu�ujeme provést hydrogeologický pr�zkum, jehož 
cílem bude výb�r a p�íp. dopln�ní indika�ních vrt� a zjišt�ní kvality podzemních 
vod v okolí vybrané trasy p�eložky  

� Doporu�ujeme provést pasportizaci stávajících podzemních vrt� a studní ve 
vzdálenosti cca 200 m od trasy stavby pro vyhodnocení možných vliv� stavby na 
tyto objekty, a to jak z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody (v 
místech zá�ez� stavby do p�vodního terénu), tak z hlediska možného ovlivn�ní 
její kvality. Rozsah pr�zkum� doporu�ujeme operativn� up�es�ovat v pr�b�hu 
p�ípravných prací. 

� P�ed zahájením zemních prací na stavb� komunikace je nutno vyhloubit záchytné 
p�íkopy. B�hem zemních pracích je nutno zamezit možnosti vzniku do�asné 
eroze, která by mohla nastat v d�sledku nevhodného ukládání vyt�žené zeminy, 
p�ípadn� nevhodným vyrovnáváním nerovností terénu. K tomu je t�eba vytvo�it 
taková technická opat�ení, jejichž cílem je neškodné odvedení soust�ed�ného 
povrchového odtoku srážkových vod. Tato opat�ení jsou nezbytná na všech 
místech stavby v�etn� za�ízení staveništ�, p�eložek komunikací atd. 

� Je nutno eliminovat nebezpe�í eroze na zá�ezech a násypech trasy. Jako 
prost�edek protierozní ochrany je nutné okamžit� po provedení zá�ezu a násypu 
vysadit a odpovídajícím zp�sobem zajistit travní a další ochranné porosty na 
vrstvu ornice. 

� Ohumusování se zatravn�ním svah� zá�ez� t�lesa komunikace je vhodné i pro 
ochranu podzemních a povrchových vod v d�sledku dopravního provozu. 

� Pro celou posuzovanou trasu p�eložky bude zpracován havarijní plán (havarijní 
plány úsek�) za ú�elem okamžitého ochranného a nápravného zásahu. Bude 
nutno zpracovat havarijní plán pro opat�ení p�i dopravních nehodách, p�i nichž je 
nebezpe�í úniku zne�iš�ujících látek. Havarijní plán je obecn� vhodné zvláš� 
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zpracovat pro zájmové ochranných pásem vodních zdroj� ( obecn� ) a úseky 
ÚSES. 

� Zajišt�ní stavby a areál� stavebních dvor�, skladiš� a mezideponií je t�eba 
zabezpe�it též pro p�ípad povod�ových situací – sou�ástí POV.  

� Nové trativody pro odvedení vod do recipientu budou navrženy a realizovány 
v souladu s požadavky na ekologickou úpravu vodních tok� a jejich za�len�ní do 
krajiny. 

� Plán organizace výstavby bude zohled�ovat inunda�ní území a možnost vzniku 
povod�ových situací.  

Období provozu 
� Minimalizaci dopad� p�i b�žném silni�ním provozu i p�i p�ípadných havariích je 

možno dosáhnout odvodn�ním vozovky p�es deš�ové usazovací nádrže (DUN) 
s technickým zabezpe�ením (odd�lení s nornými st�nami, p�íp. sorp�ní filtry) pro 
záchyt plovoucích látek (zejm. ropné látky - NEL) a usaditelných látek 
(nerozpušt�né látky) smývaných s povrch� vozovek, p�i p�ípadných drobných 
úkapech ropných látek v d�sledku b�žného provozu i p�ipadných haváriích.  

� Nádrže by m�ly být dimenzovány tak, aby v p�ípad� havárie byly schopné zachytit 
a pojmout min. objem cisternového vozu p�i maximálních pr�tocích.  
Sedimenta�ní nádrže je možno v p�ípad� pot�eby (stanoví vodoprávní orgán) 
doplnit o filtra�ní stupe� (nap�. sorp�ní filtry).    

� V dlouhých úsecích podélných odvod�ovacích p�íkop� komunikací se doporu�uje 
instalovat stabilní norné st�ny (separace lehkých kapalin a usaditelných látek), 
které umožní rozd�lit odvod�ované úseky na kratší �ásti a tak operativn�ji �ešit 
p�padné havarijní situace úniku zne�is�ujících látek p�epravovaných dopravními 
prost�edky.  
Instalaci norných st�n a DUN doporu�ujeme zejména v úsecích p�eložky 
dotýkajících se zájmových území ochranných pásem vodních zdroj� (obecný 
požadavek) a úsek� ÚSES. 

� V profilech vyúst�ní odvodn�ní komunikace bez možnosti odvedení vod do 
recipientu je p�edpokládána následn� vsakovací nádrž nebo kombinovaná 
(vsakovací a vyrovnávací) nádrž.  

� Je nezbytné provád�t pravidelnou odbornou údržbu celého odvod�ovacího 
systému komunikace, aby byl zabezpe�en vyhovující technický a provozní stav. 
Zvláštní pozornost je z provozního hlediska t�eba v�novat funkci DUN 
s osazenými filtry – v p�ípad� nesprávné funkce separace usaditelných látek se 
rychle zkracuje životnost t�chto filtr� a stávají se tak zcela nefunk�ní. Kontroly 
jsou nutné zvlášt� po období zvýšených odtok� (tání sn�hu, p�ívalové srážky 
apod.).  

� Vzhledem k celkové nar�stajícím koncentracím chlorid� v povrchových i 
podzemních vodách doporu�ujeme p�i odklízení sn�hu nebo ledové námrazy 
minimalizovat posypy chloridy a chemickými p�ípravky na jejich bázi – 
doporu�ujeme používat biodegradovatelné rozmrazovací látky. 
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� Doporu�ujeme zvážit možnost monitoringu kvality vybraných profil� povrchových 
tok� a hladin i kvality podzemní vody ve vybraných vrtech nebo studnách 
(zejména s ohledem na zabezpe�ení ochranných pásem. 

Kombinací uvedených technických opat�ení lze dosáhnout maximálního efektu 
v ochran� vod p�ed b�žným a havarijním zne�išt�ním. Systém ochrany povrchových 
a podzemních vod bude navržen v rámci dalšího stupn� projektové dokumentace ve 
spolupráci s orgány státní správy ve vodním hospodá�ství.  
 

IV.2.5. Minimalizace vliv� na p�du a na zdroje nerostných surovin 

P�da 

Období p�ípravy a realizace stavby 
� Je nutno minimalizovat do�asné i trvalé zábory zem�d�lského a lesního p�dního 

fondu. 
� Navrhujeme provést bilanci skrývky kulturních vrstev p�dy a v blízkosti navržené 

komunikace vytipovat lokality, kde mohou tyto p�dy být využity k rekultivaci apod. 
� Navrhujeme zpracovat projekt hospodárného využití skrytých kulturních vrstev 

p�dy tak, aby byla vylou�ena jejich degradace. Ornice bude využita podle pokyn� 
p�íslušných orgán� ochrany zem�d�lského p�dního fondu. 

� Na ploše staveništ� bude p�ed zahájením stavebních prací provedena skrývka 
ornice, která bude do�asn� uložena na mezideponiích. Ornice ur�ená pro 
kone�né úpravy dálni�ního t�les a jeho okolí bude deponována v ur�ené �ásti 
staveništ�. 

� Terénní práce musí být provád�ny tak, aby nedošlo k vytvo�ení drah 
soust�ed�ného odtoku deš�ových vod. 

� Bude zpracován projekt ozelení svah� silni�ního t�lesa a po ukon�ení stavebních 
prací v území bude provedena technická a biologická rekultivace území. 

� Výsadba zelen� na svazích silni�ního t�lesa a silni�ních zá�ez� musí být 
provedena odborn�, kvalitn� a ve vhodném ro�ním období. Tomu je t�eba v rámci 
možností p�izp�sobit harmonogram prací. 

� Za vykácenou zele� a lesní stromy je nutno provést náhradní výsadbu po dohod� 
s p�íslušnými orgány ochrany p�írody.  

Období provozu 
� Je nezbytné provád�t pravideln� �ádnou údržbu ozelen�ných svah� silni�ního 

t�lesa a zá�ez�. 
 

IV.2.6. Minimalizace vliv� na flóru, faunu, ekosystémy a ÚSES 

Pokud mají být negativní vlivy stavby skute�n� minimalizovány, je nutné vypracovat 
logické za�len�ní realizace jednotlivých opat�ení do harmonogramu celé stavby. 
N�která opat�ení musí být realizována v p�edstihu p�ípadn� jako první kroky stavby, 
nebo� jejich opožd�né za�azení by znamenalo zmenšení jejich ú�innosti.  
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Opat�ení je možné rozd�lit na: 

1. Zajišt�ní migra�ní prostupnosti 
2. Výsadba d�evin 
3. Zamezení st�etu  s vozidly 
4. �asové, technické a prostorové omezení stavebních prací 

 
Konkrétní opat�ení je možné navrhnout po zvolení varianty, která bude realizována a 
opat�ení bude možné konkretizovat na jednotlivé stavební objekty. Nutná je 
spolupráce biolog� s projektanty. 
 

Obecná opat�ení a doporu�ení 

Zá�ezy a násypy 
Podle zkušeností je v krajin� vhodn�jší, když t�leso komunikace vede zá�ezem nebo 
mezi dv�ma navýšenými násypy �i vytvo�enými st�nami. P�evážn� ptactvo 
protahující p�es komunikaci je pak nuceno zvednout svou letovou dráhu a zpravidla 
vozovku snadno p�elétne v dostate�né výšce nad jedoucími automobily. Opat�ení 
proti kolizím mohou v exponovaných místech podpo�it i vhodn� tvarov� volené 
výsadby zelen�. Bohužel u dravc� (moták�, krahujc�, jest�áb� a sov) kopírujících p�i 
letu terén a lovících drobné hlodavce, kte�í žijí na posekaných (p�ehledných) svazích 
�i v p�íkopech, to není pravidlem. Totéž platí i o drobném ptactvu živícím se zejména 
semeny vypadanými p�i sekání p�íkop� �i sraženým hmyzem a také o mrchožroutech 
(nap�. krkavcovití ptáci), cílen� parazitujících na p�ejetých mršinách.   
Je zcela ideální, když vrcholy (resp. pouze vrcholy) t�chto násyp� a zá�ez� navazují 
na p�vodní vegetaci, p�ípadn� jsou porostlé um�le vysázenou zelení (samoz�ejm� 
podle možnosti a v souladu s bezpe�nostní zónou pro silni�ní provoz). Není však 
vhodné, když vegetace zasahuje až k samému okraji vozovky, p�ípadn� spolu se 
špatn� svedenou strouhou sloužící k odvodu vody z p�íkop� tvo�í v bezprost�ední 
blízkosti komunikace mok�iny bohaté na vegetaci nebo louže. Tyto lokality jsou pak 
ptactvem pom�rn� hojn� navšt�vovány (krmení, koupání, hnízd�ní) a zvyšuje se 
riziko jejich úhynu. Totéž platí i pro osázení okraj� komunikace d�evinami, které 
poskytují ptactvu potravu (je�áby, pámelník, pta�í zob).   

Um�lé zábrany, zást�ny,  protihlukové bariéry a st�ny 
Všude tam, kde nelze vytvo�it násyp �i zá�ez a komunikace k�ižuje resp. p�erušuje 
souvislý pás zelen�, doporu�ujeme vhodným zp�sobem založit soustavu k�ovin a 
zelen�, dále vybudovat podchody pro zv��, tahové cesty a biokoridory. Významné 
biokoridory v systému ekologické stability krajiny by nem�ly mít ší�ku nikdy menší než 
20 m, optimální je každá v�tší ší�ka. Zábrany je vhodné instalovat  v dostate�né délce 
a výšce. Mnoho druh� ptactva (budní�ci, p�nice, �uhýci, rákosníci, atd.) totiž využívá 
t�chto leckdy i tenkých a botanicky nezajímavých pás� zelen� (koridor�) �i vodote�í a 
trav ke svému tahu. Migrují bu� p�ímo vnit�kem vegetace, a nebo v t�sné blízkosti 
t�chto p�írodních prvk�. V místech, kde se terén pomocí násypu �i zá�ezu samovoln� 
zvyšuje a nebo je sveden do dostate�n� velkého podchodu s vegetací pod 
komunikaci (mosty atd.), ptáci komunikaci v�tšinou bezpe�n� p�elétnou �i podlétnou. 
V místech, kde je však rovina a na jedné stran� vozovky migra�ní koridor (resp. 
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vegeta�ní pás) kon�í a na druhé stran� vozovky op�t pokra�uje ve stejné rovin�, se 
ptáci snaží p�elétnout vozovku a hynou pod koly aut.  

Zásahy do stávající zelen�, nové výsadby. 
P�i realizaci stavby je nutno provád�t kácení d�evin nebo mýcení porost� a k�ovin 
v dob� mimo hnízd�ní, tj. maximáln� od 1. zá�í do 30. února následujícího roku. 
Zásahy do b�ehových porost� v biokoridorech podél vodote�í je nezbytné omezit 
zcela nebo pouze na hlubší �ez koruny. 
Návrh ozelen�ní nové komunikace ve volné krajin� je nezbytné provést tak, aby 
druhová skladba odpovídala p�írodním biotop�m, p�ípadn� na n� navazovala, tj. musí 
vycházet z lokálních stanovištních podmínek. Tím budou v krajin� vytvo�eny pro 
živo�ichy nejvhodn�jší prvky zelen� a nové hnízdní i potravní biotopy. Ur�itou �ást 
zelen� by bylo vhodné �ešit také jako opat�ení proti v�trné erozi, p�edevším proti 
sn�hovým náv�jím v zimních m�sících, protože krajina v zájmovém území je velmi 
málo strukturovaná. 

Období p�ípravy a realizace stavby 
Pro omezení negativních vliv� navrhujeme: 
� v�novat zvýšenou pozornost cenným úsek�m (zalesn�ná území, místa k�ížení 

s vodními toky a jejich inundacemi, VKP). 

� chránit veškerou vzrostlou zele� v území dot�eném stavbou. 
� manipula�ní plochy, deponie, mezideponie a skladové plochy z�izovat na 

plochách bez stromového nebo ke�ového patra. 
� provést vegeta�ní úpravy na dokon�ených zemních objektech v nejkratší možné 

dob�, aby nedošlo k rozší�ení ruderálních druh� rostlin. 
� kácení a pro�ezávání d�evin provád�t pouze v období vegeta�ního klidu (�íjen až 

únor). 
� provád�t kontroly dodržování ochranných opat�ení v pr�b�hu stavby.        

Období provozu 
� V lesních úsecích bude nutno vytvo�it a udržovat vhodné  oplocení , které zamezí 

vnikání zv��e na komunikaci a zabrání tak st�et�m vozidel se zv��í. 
� Zabezpe�it údržbu a funk�nost migra�ních cest pod komunikaci (mosty, mostky, 

propustky). 

IV.3. JINÁ OPAT�ENÍ 

IV.3.1. Minimalizace vliv� na archeologické památky 

Z hlediska archeologické pé�e je nutno p�i výstavb� postupovat v intencích zákona 
�.20/1987 Sb. o státní památkové pé�i (zejména § 22) a jeho novely �.242/1992 Sb. 
Pro ochranu p�ípadných archeologických památek proto doporu�ujeme následující 
opat�ení: 

� V místech zemních prací bude v�nována pozornost potenciálnímu výskytu 
archeologických nález�. Veškeré skrývky orni�ních a podorni�ních vrstev po celé 
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trase provád�t pouze pod dozorem a podle dispozic pracovník� pov��ené 
organizace. Po celou dobu trvání zemních prací se p�edpokládá úzká sou�innost 
archeolog� s investorem i dodavatelem stavby. 

� V p�ípad� zjišt�ní nových skute�ností, nap�. odkrytí neo�ekávaných 
archeologických nález�, postupovat podle platných zákonných norem, informovat 
neprodlen� pov��enou organizaci a konzultovat s ní další postupy. 

� Tam, kde by mohlo dojít ke st�etu s archeologickými zájmy, tzn. k narušení, 
ohrožení nebo dokonce zni�ení archeologických nález� a naleziš� bude nutno 
eliminovat negativní dopady terénních prací provád�ním p�edstihových a 
záchranných archeologických výzkum� ve smyslu platných právních p�edpis�. Jim 
bude v od�vodn�ných p�ípadech p�edcházet výzkum nedestruktivními metodami, 
jako nap�. archeogeofyzikální prospekce s p�dními sondami, vymezující rozsah a 
charakter osídlení p�ímo v terénu. 

� Je t�eba vytvo�it dostate�ný �asový prostor pro provád�ní p�ípadných 
archeologických výzkum� v rámci správního �ízení, tj. vykoupení ploch, vyn�tí ze 
zem�d�lského p�dního fondu apod., p�ed zahájením vlastních stavebních prací. 

� V p�ípad� pot�eby je nutné umožnit provád�ní záchrany archeologických památek 
v terénu p�edevším formou p�edstihových výzkum� na lokalitách pozitivních 
nález�, a to zejména ú�innou kooperací a p�íp. materiáln�-technickým zajišt�ním 
v p�edstihu nejmén� 3 a více m�síc� v klimaticky p�íznivém období (duben - �íjen). 

� Pracovník�m organizace provád�jící výzkum bude umožn�n vstup a prohlídky 
terénu po celou dobu trvání stavby. 

� Veškeré v�tší dopl�ky a zm�ny projektu budou neprodlen� konzultovány 
s pov��enou organizací. 

� Termíny zahájení zemních prací na jednotlivých stavebních úsecích budou 
nahlašovány minimáln� se t�ítýdenním p�edstihem. 

� V pr�b�hu stavby bude t�eba prokazateln� proškolit pracovníky jak postupovat 
v p�ípad� výskytu archeologických nález� v areálu stavby a o povinnosti hlásit 
veškeré nálezy archeologického charakteru. 

IV.3.2. Výkup pozemk� 

Výkup pozemk� v rámci dokumentací DÚR navrženého trvalého záboru navrhovanou 
stavbou bude vy�íslen ve výkupovém elaborátu stavby. 

IV.3.3. Odpady 

Období p�ípravy a realizace stavby: 
� V rámci provozu bude �ešeno nakládání s odpady s cílem minimalizovat množství 

odpad� ukládaných na skládky a maximáln� využít separované odpady jako 
druhotné suroviny. V rámci odpadového hospodá�ství bude rovn�ž �ešeno 
nakládání s nebezpe�ným odpadem v souladu s vyhláškou MŽP �. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady. 

� Veškeré odpady vznikající p�i stavb� komunikace budou �ádn� zneškod�ovány 
organizací (organizacemi) oprávn�nou k nakládání s odpady. 

� B�hem výstavby je nutno zabránit zneškod�ování nebezpe�ných odpad� 
spole�n� s odpady charakteru ostatní. Toho bude dosaženo zejména tím, že se 
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vytvo�í podmínky pro jejich odd�lené shromaž�ování a odvoz. Staveništ� proto 
musí být vybaveno dostate�ným po�tem sb�rných nádob a kontejner�, které musí 
být pravideln� vyprazd�ovány. 

� V pr�b�hu stavby není uvažována separace odpad� v plném slova smyslu. 
Odd�len� bude ukládán komunální odpad, nebezpe�ný odpad, odpad ze 
stavebního d�eva, kovový odpad, a stavební su�. 

� Nebezpe�né odpady (hadry z b�žného �išt�ní mechanism� nasycené olejem 
nebo mazadly, plechovky se zbytky maziv nebo barev atd.) budou 
shromaž�ovány do zvlášt� ozna�ených nádob zabezpe�ených proti neoprávn�né 
manipulaci s odpady. 

� Odpady kategorie ostatní budou zneškod�ovány na skládkách odpovídajících 
jejich za�azení dle katalogu odpad�. Nebezpe�né odpady budou zneškodn�ny 
odbornou firmou nebo uložením na odpovídající zabezpe�enou skládku. 

� Využitelné odpady (kovy, d�evo) a vratné obaly budou recyklovány nebo 
zužitkovány. Tyto odpady ze stavby budou ukládány do p�ipravených kontejner�. 

� Vznik odpadní zeminy bude minimalizován jejím dalším využitím. V této 
souvislosti je nutno v�as vyjasnit místa skládkování nepoužitelné zeminy. 

Období trvalého provozu 
� Veškeré odpady vznikající za provozu komunikace (komunální odpad z parkoviš�, 

odpady z údržby a oprav atd.) budou �ádn� zneškod�ovány organizací 
oprávn�nou k nakládání s odpady. 

� Sedimenty v kanálech podél komunikace budou pravd�podobn� obsahovat ropné 
látky a chloridy. Obdobn� travní porosty z �ásti svah� bezprost�edn� p�ilehlých 
k odvod�ovacím kanál�m budou rovn�ž obsahovat ropné látky. Proto bude nutno 
sedimenty z kanál� i posekané travní porosty odvézt na odpovídající skládky. 

IV.4. KOMPENZA�NÍ OPAT�ENÍ 
Formulace návrhu kompenza�ních opat�ení vychází ze skute�nosti, že stavba svou 
realizací vyvolá �adu negativních projev�, které nelze ú�inn� omezit nebo zcela 
vylou�it.  
Kompenza�ní opat�ení slouží k všeobecnému zlepšení stavu prost�edí a životních 
podmínek v dot�ené oblasti. Kompenza�ní opat�ení musí být jednozna�n� 
definována jako sou�ást stavby, a to i na základ� projednání se všemi zú�astn�nými 
stranami – finan�ní prost�edky budou zahrnuty do investi�ních náklad� stavby.  
Kompenza�ní opat�ení vyvolaná výstavbou je možné hodnotit následovn�: 
� Opat�ení, která jsou uvedena v souvislosti s minimalizací vliv� stavby na živo�ichy 

lze v n�kterých p�ípadech hodnotit i jako kompenza�ní. 

� Kompenza�ní opat�ení z hlediska p�dního fondu se budou týkat konkrétních 
vlastník� pozemk� dot�ených stavbou p�eložky – p�ímo (umíst�ní komunikace na 
pozemku, rozd�lení pozemku apod.) a nep�ímo (ztížený p�ístup a 
obhospoda�ování, zm�na zp�sobu užívání pozemku apod.).   

� Kompenzovat lze p�ípadné prokázané škody zp�sobené stavební �inností, nap�. 
poškození budov, pokles hladiny podzemní vody v soukromých studních apod. 
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� Jako �áste�né kompenza�ní opat�ení za odn�tí p�dy zem�d�lskému p�dnímu 
fondu pro výstavbu silnice I/36 doporu�ujeme zvážit možnost rekultivace pozemk� 
rušených komunikací, p�íp. jiných dot�ených ploch. 
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P�i zpracování oznámení se vyskytly následující nedostatky ve znalostech a 
neur�itosti: 

� Množství odpadu vznikajícího b�hem stavby – bude up�esn�no v rámci 
technického projektu stavby (DUR, DSP). 

� Investi�ní náklady stavby – budou up�esn�ny v rámci další projektové p�ípravy. 
Hodnocení ovlivn�ní povrchových a podzemních vod je založeno na dostupných 
podkladech hydrogeologických pom�r� zájmového území a na p�edpokladech 
obecn� použitelného variantního technického �ešení odvodn�ní p�eložky 
komunikace.  
Další stupn� projektové dokumentace pro vybranou variantu p�eložky 
p�edpokládáme zpracovat na základ� podrobn�jšího hydrogeologického 
pr�zkumu a zhodnocení hydrogeologických pom�r� v�etn� sledování a 
vyhodnocování ukazatel� kvality povrchové i podzemní vody v zájmovém území.  
Mezi nejistoty ve znalostech p�i zpracování Oznámení pat�í nedostate�né údaje 
o hydrogeologických pom�rech v trase zá�ezu navrhované silnice. Jedná se o tyto 
údaje: geometrie zvodn�ných kolektor�, vymezení p�ípadných odd�lených 
zvodn�ných kolektor�, hydraulická spojitost mezi nimi, údaje o hladinách 
podzemní vody v trase komunikace a jejím blízkém okolí a hydraulické parametry 
zvodn�ných kolektor�. Pro odstran�ní t�chto nedostatk� p�edpokládáme, že bude 
realizován hydrogeologický pr�zkum v�etn� p�ípadného zpracování 
hydraulického modelu, který bude simulovat ovlivn�ní podzemních vod v citlivých 
lokalitách výstavbou a provozem komunikace. Monitorovací a hydrogeologické 
vrty, které budou vyhloubeny p�i hydrogeologickém pr�zkumu bude možno použít 
pro kvalitativní a kvantitativní monitoring p�ed výstavbou, b�hem výstavby 
a b�hem provozu silnice. 

� Biologické podklady byly pro hodnocení vliv� na ekosystémy a krajinu zpracovány 
relativn� podrobn� a za týmové spolupráce odborník�, kte�í se v zájmovém území 
pohybují již delší dobu. Je však t�eba p�ipomenout, že posouzení bylo provedeno 
v m�síci �íjnu, kdy lze s obtížemi sledovat skupiny jako jsou obojživelníci, plazi a 
n�které druhy pták�, které jsou již mimo �eskou republiku. Ptáci se také nedrží 
svých hnízdních biotop� a jejich výskyt v krajin� tak neodpovídá biotopu 
vhodnému k rozmnožování. N�které botanické druhy jarního aspektu není možno 
v krajin� zachytiti, nebo� již nejsou pozorovatelné nadzemní �ásti. Pro dop�esn�ní 
by bylo vhodné doplnit pr�zkum o jarní aspekt ( botanika, vylou�ení trdliš� 
obojživelník�, tažné chrán�né druhy pták� ). 
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� V dob� zpracování Oznámení nebyly k dispozici aktuální intenzity dopravy,           
a proto byly použity intenzity uvedené ve studii Transconsultu z r. 1997. 
Neur�itosti plynou i z omezené míry p�esnosti použitých metodik a softwarového 
vybavení. Všechny tyto nejasnosti budou v budoucnu vykazovat stále menší míru 
nep�esnosti. Nap�íklad s blížícím se termínem budou stále p�esn�jší odhady 
intenzity a skladby vozidel. Lze o�ekávat, že s rostoucím po�tem automatických 
s�íta�� dopravy budou p�esn�jší informace i podílu no�ní dopravy na 
nejd�ležit�jších komunikacích �R.  

P�i interpretaci záv�r� p�i posuzování vlivu stavby na ovzduší, tj. charakteristiky 
kvalitativních i kvantitativních rizik, si musíme být v�domi i nejistot, které byly použity 
v konkrétním systému odhadu zdravotních rizik. Tyto nejistoty vyplývají z: 

� vstupních dat, tj. dat o složení dopravního proudu v�etn� intenzit na jednotlivých 
komunikacích ve výhledovém roce 2020; 

� použití model� výpo�tu emisí a výpo�tu rozptylu  zne�iš�ujících látek v atmosfé�e;  
� použití model� výpo�tu hluku; 

� použití dat o konfiguraci terénu; 

� použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a ú�inku ze 
zahrani�ních studií publikovaných WHO a EC. 



P�ELOŽKA SILNICE I/36 V ÚSEKU LÁZN� BOHDANE� – D11                                                                                              
OZNÁMENÍ DLE P�ÍLOHY �. 3, ZÁK. 100/2001 SB. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                       80                                                      .                       
  

 

 
 

��
����������!�����"��
����������!�����"��
����������!�����"��
����������!�����"��	!�	�����%��"���	!�	�����%��"���	!�	�����%��"���	!�	�����%��"�
�� �!��� �!��� �!��� �!�����

 
 

Varianta A 
 
Flóra: 
Botanicky zajímavé území varianty A zaznamenáme u rybník� Horní a Dolní Jílovky a 
v navazujícím lesním komplexu, u kterých prochází trasa v malé vzdálenosti. 
Následn� varianta A k�íží další botanicky hodnotn�jší biotopy a to drobný vodní tok 
jihovýchodn� od obce Bukovka a vodní tok Bukovka. Východn� od obce Vole� se 
trasa dostává do blízkosti rybníka Beránek. Vodní tok Bukovka p�edstavuje funk�ní 
biokoridor s vyvinutým d�evinným b�ehovým porostem. Jedná se o �áste�n� 
upravený vodní tok s p�irozeným vývojem dna, s pln� stabilizovanými vodními a 
pob�ežními spole�enstvy p�irozeného druhového složení.  Ekosystémy les�, vodních 
tok� a rybník� p�edstavují botanicky velmi zajímavé lokality. 

V zájmovém biotopu nebyl b�hem botanického pr�zkumu zjišt�n výskyt žádného 
chrán�ného druhu – výskyt chrán�ného druhu pravd�podobný v jarním pr�zkumu. 
Krom� výše uvedených lokalit vede trasa p�es intenzivn� obhospoda�ované  a 
�lov�kem ovliv�ované bitopy, které jsou z ochraná�ského hlediska minimáln� cenné. 

Varianta B se jeví jako mírn� výhodn�jší oproti variant� A. 
 
Fauna: 
Trasa k�íží dva biokoridory místního významu mezi obcemi Vole� a Rohovládova 
B�lá a u obce Bukovka. Nejkvalitn�jší biokoridor z hlediska sou�asného stavu 
funk�nosti je u obce Bukovka, kde trasa k�íží hodnotnou lokalitu ( VKP, vodní tok, 
niva a biokoridor ÚSES ). Krom� výše uvedených lokalit vede trasa intenzivn� 
obhospoda�ovanou  a �lov�kem ovliv�ovanou krajinou, která není z ochraná�ského 
hlediska p�íliš cenná. 

Varianta B se jeví jako mírn� výhodn�jší oproti variant� A. 
 
Hluk 
V místech, kde se trasa nejvíce p�ibližuje k severní �ásti Vol�e a jihozápadní a jižní 
�ásti Rohovládové B�lé je p�eložka vedena v zá�ezu, což minimalizuje negativní vliv 
hluku na obyvatelstvo. P�edpokládá se výstavba protihlukové st�ny jižn� od Bukovky. 
Ob� varianty jsou srovnatelné. Vzhledem k tomu, že v p�ípad� výstavby varianty B 
z�stane asi v�tší intenzita dopravy na p�vodní komunikaci I/36, bude asi mírn� 
výhodn�jší varianta A. 
 
Ovzduší 
Vzdálenost nejbližších obytných budov obce Vole� je cca 115 m a 130 m od 
navrhované trasy. Obchvat obce Vole�  je veden severovýchodním sm�rem od obce, 
tedy po sm�ru p�evládajích v�tr�. 
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Vzdálenost nejbližších obytných budov obce Rohovládova B�lá je cca 40 m od 
navrhované trasy. Trasa je v t�chto místech vedena proti sm�ru p�evládajících v�tr�. 
Vzdálenost nejbližšího obytného domu obce Bukovky je cca 70 m od navrhované 
trasy. Trasa je v t�chto místech vedena proti sm�ru p�evládajících v�tr�. 
Varianta A p�enese v�tší intenzity dopravy  z trasy stávající komunikace I/36. 
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo jsou ob� varianty srovnatelné.  
 
Povrchové a podzemní vody 
Trasa varianty k�íží n�kolik drobných tok� a zasahuje do OP vodních zdroj�. 
Realizace silni�ní p�eložky ovlivní množstvím i �asovým rozložením odtok deš�ových 
vod ze zpevn�ného povrchu vozovky, což se projeví zejm. zm�nou pr�tok� 
v dot�ených recipientech a snížením vsaku deš�ových vod v území. Bude pot�eba 
zvážit nutnost zpevn�ní stávajících koryt dot�ených recipient�. Z hlediska ochrany 
jakosti vod bude t�eba zabezpe�it zejm. vodní zdroje proti zne�išt�ní z b�žného 
provozu i p�íp. d�sledk� havárií na silni�ní p�eložce.  Ob� varianty jsou tém�� 
srovnatelné, lehce výhodn�jší je varianta A. 
 
P�da 
Pozemky v trase navržené komunikace náleží v�tšinou své plochy do zem�d�lského 
p�dního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativn� hodnotíme 
podle vým�ry záboru a p�íslušných t�íd ochrany. Velikost celkové vým�ry záboru 
zem�d�lské p�dy je 19 680 m2,  do I. t�ídy ochrany trasa A nezasahuje a velikost 
záboru II. t�ídy ochrany je 1 735 m2.  Celková velikost záboru je tedy tém�� 
dvojnásobná oproti variant� B, ovšem zábor zasahuje p�edevším mén� kvalitní p�du 
( III. a IV. t�ídy ). 
Varianta B se jeví jako výhodn�jší oproti variant� A. 
 
Vlivy na krajinu 
Kostru ekologické stability studovaného území tvo�í národní p�írodní rezervace 
Bohdane�ský rybník a rybník Matka, p�írodní rezervace Na hradech, registrované 
významné krajinné prvky a významné krajinné prvky ze zákona.NPR Bohdane�ský 
rybník je sou�asn� veden jako pta�í lokalita  a významná lokalita v soustav� Natura 
2000 spole�n� s další významnou lokalitou Natura 2000 Truhlí�ky. Žádná z variant se 
nedostává do st�etu s žádným významným prvkem ekologické kostry krajiny. 
Trasa je pon�kud vzdálen�jší t�mto lokalitám, takže z hlediska vlivu na kostru 
ekologické stability ji považujeme za mírn� vhodn�jší. Z hlediska vnímání krajinného 
rázu jsou ob� varianty srovnatelné. 
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
V žádné z variant nedojde ke st�etu s kulturní památkou. Ob� trasy procházejí 
archeologickými zónami I. a II.. Zanedbateln� delší pr�chod archeologickými zónami 
má trasa A.  
Mezi vlivy na hmotný majetek lze po�ítat i vyvolané p�eložky inženýrských sítí. 
Takových p�eložek je v trase varianty A více než v trase varianty B. 
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Vlivy na dopravu 
Ob� varianty jsou napojeny na stávající silni�ní sí� zájmového území, ob� umož�ují 
napojení celého zájmového území na navrhovanou dálnici D11 a nezhoršuje obsluhu 
území. Z hlediska vliv� na dopravu jsou jsou ob� varianty rovnocenné. 
Ob� varianty jsou z dopravního hlediska hodnoceny jako jednozna�n� pozitivní 
�ešení p�inášející s sebou veškeré výhody moderní komunikace charakterizované 
zejména v�tší plynulostí a bezpe�ností dopravy. 
 
Vlivy na horninové prost�edí 

Severn� od obce Vole�, v místní �ásti „Na obci“ se nachází chrán�né ložiskové 
území �. 09315300 – Vole� ( ložiskové území není zaneseno v archívu Geofondu ), 
držitel pr�zkumných a t�žebních práv MŽP �R, surovinový druh jílovce s vápnitou 
p�ím�sí, zásoby cca 473 000 m3, dosud net�ženo, chrán�ná plocha 5,7 ha. Trasa 
varianty A prochází v blízkosti tohoto území. 

 
Vlivy na lesní ekosystémy 
Trasa varianty naruší okraj lesního porostu na konci úpravy p�i napojování na 
stávající silnici mezi Bukovkou a Lázn�mi Bohdane�. Les je zde za�azen do 2. t�ídy 
ochrany. Z hlediska ochrany se jedná o les zvláštního ur�ení. 
Trasa var. A je z hlediska vliv� na lesní ekosystémy vhodn�jší. 
 
Vlivy na obyvatelstvo 
Vzdálenost nejbližších obytných budov obce Vole� je cca 115 m a 130 m od 
navrhované trasy. Trasa je v t�chto místech vedena ve 4,0-5,5 m hlubokém zá�ezu. 
Vzdálenost nejbližších obytných budov obce Rohovládova B�lá je cca 40 m od 
navrhované trasy. Trasa je v t�chto místech vedena ve 2,0-8,0 m hlubokém zá�ezu. 
Vzdálenost nejbližšího obytného domu obce Bukovky je cca 70 m od navrhované 
trasy. Trasa je v t�chto místech vedena v úrovni terénu. 
Varianta A p�enese v�tší intenzity dopravy  z trasy stávající komunikace I/36. 
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo jsou ob� varianty srovnatelné.  
 
 
Varianta B 
 
Flóra: 
V trase varianty B dojde dvakrát ke k�ížení s vodními toky. Koryto obou vodote�í je 
sm�rov� a spádov� upravené. Vodní a pob�ežní spole�enstva jsou mírn� narušená. 
Pomístn� m�žeme zaznamenat vyvinutý d�evinný b�ehový porost.  
Z dalších botanicky zajímavých lokalit stojí za zmínku podmá�ený lesní porost u 
rybníku Truhli�ky, který je druhov� a v�kov� rozr�zn�ný a pravd�podobn� s typickým 
jarním aspektem a výskytem chrán�ných druh�.  
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Krom� výše uvedených lokalit vede trasa p�es intenzivn� obhospoda�ované  a 
�lov�kem ovliv�ované bitopy, které jsou z ochraná�ského hlediska minimáln� cenné. 

Tato varianta se jeví jako mírn� výhodn�jší oproti variant� A. 
 
Fauna: 
Trasa k�íží dva biokoridory mezi obcemi Pravy a K�i�e� a dále mezi obcí K�i�e� a 
ukon�ením posuzované trasy.   

Trasa kon�í p�ed Evropsky významnou lokalitou a sou�asn� pta�í oblastí soustavy 
Natura 2000 Bohdane�ský rybník  a prochází v blízkosti další Evropsky významné 
lokality Truhli�ky. 

Krom� výše uvedených lokalit vede trasa intenzivn� obhospoda�ovanou  a �lov�kem 
ovliv�ovanou krajinou, která není z ochraná�ského hlediska p�íliš cenná. 

Tato varianta se jeví jako mírn� výhodn�jší oproti variant� A. 
 
Hluk 
P�edpokládá se výstavba protihlukových st�n jihozápadn� od obce K�i�e� a 
východn� od obce Pravy. Varianta A p�enese v�tší intenzity dopravy  z trasy stávající 
komunikace I/36. 
Mírn� výhodn�jší je varianta A. 
 
Ovzduší 
Vzdálenost nejbližších obytných budov obce K�i�e� je cca 150 m od navrhované 
trasy. Trasa je v t�chto místech vedena proti sm�ru p�evládajících v�tr�. Od obce je 
trasa odd�lena kopcem. 
Vzdálenost nejbližších obytných budov obce Pravy je cca 160 m od navrhované 
trasy. Trasa je v t�chto místech vedena po sm�ru p�evládajících v�tr�. Varianta A 
p�enese v�tší intenzity dopravy  z trasy stávající komunikace I/36. 
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo jsou varianty srovnatelné. 
 
Povrchové a podzemní vody 
Trasa varianty k�íží n�kolik drobných tok� a zasahuje do OP vodních zdroj�. 
Z hlediska obecné i speciálkní ochrany povrchových a podzemních vod je varianta 
srovnatelná s var. A. Variantou B bude dot�eno OP p�írodního lé�ivého zdroje Lázní 
Bohdane�, což var. B z tohoto hlediska znevýhod�uje oproti var. A.    
 
P�da 
Pozemky v trase navržené komunikace náleží v�tšinou své plochy do zem�d�lského 
p�dního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativn� hodnotíme 
podle vým�ry záboru a p�íslušných t�íd ochrany. Velikost celkové vým�ry záboru 
zem�d�lské p�dy je 11 600 m2,  velikost vým�ry záboru I. t�ídy ochrany je 50 m2 a 
velikost záboru II. t�ídy ochrany je 24 460 m2. Celková velikost záboru je tedy tém�� 
polovi�ní oproti variant� A, ovšem zábor zasahuje p�edevším kvalitn�jší p�du ( I. a II. 
t�ídy ). Tato varianta jeví jako výhodn�jší oproti variant� A. 
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Vlivy na krajinu 
Kostru ekologické stability studovaného území tvo�í národní p�írodní rezervace 
Bohdane�ský rybník a rybník Matka, p�írodní rezervace Na hradech, registrované 
významné krajinné prvky a významné krajinné prvky ze zákona.NPR Bohdane�ský 
rybník je sou�asn� veden jako pta�í lokalita  a významná lokalita v soustav� Natura 
2000 spole�n� s další významnou lokalitou Natura 2000 Truhlí�ky. Žádná z variant se 
nedostává do st�etu s žádným významným prvkem ekologické kostry krajiny. 
Navržená trasa probíhá blíže t�mto lokalitám, takže z hlediska vlivu na kostru 
ekologické stability ji považujeme za mírn� nevýhodn�jší oproti variant� A.  
Z hlediska vnímání krajinného rázu jsou ob� varianty srovnatelné. 
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
V žádné z variant nedojde ke st�etu s kulturní památkou. Ob� trasy procházejí 
archeologickými zónami I. a II.. Zanedbateln� delší pr�chod archeologickými zónami 
má trasa A.  
Mezi vlivy na hmotný majetek lze po�ítat i vyvolané p�eložky inženýrských sítí. 
Takových p�eložek je v trase varianty B mén� než v trase varianty A. 
 
Vlivy na dopravu 
Ob� varianty jsou napojeny na stávající silni�ní sí� zájmového území, ob� umož�ují 
napojení celého zájmového území na navrhovanou dálnici D11 a nezhoršuje obsluhu 
území. Z hlediska vliv� na dopravu jsou jsou ob� varianty rovnocenné. 
Ob� varianty jsou z dopravního hlediska hodnoceny jako jednozna�n� pozitivní 
�ešení p�inášející s sebou veškeré výhody moderní komunikace charakterizované 
zejména v�tší plynulostí a bezpe�ností dopravy. 
 
Vlivy na horninové prost�edí 

Severn� od obce Vole�, v místní �ásti „Na obci“ se nachází chrán�né ložiskové 
území �. 09315300 – Vole� ( ložiskové území není zaneseno v archívu Geofondu ), 
držitel pr�zkumných a t�žebních práv MŽP �R, surovinový druh jílovce s vápnitou 
p�ím�sí, zásoby cca 473 000 m3, dosud net�ženo, chrán�ná plocha 5,7 ha. Trasa 
varianty B prochází v blízkosti tohoto území. 

 
Vlivy na lesní ekosystémy 
Trasa varianty prochází na za�átku úpravy v t�sné blízkosti lesního porostu avšak 
k jeho narušení nedojde.  P�i pr�chodu lesem Branžov mezi obcemi K�i�e� a Pravy 
dojde k vykácení lesního porostu 1. a 2. t�ídy  po okrajích stávající silnice. Z hlediska 
funkce lesa se jedná o les hospodá�ský a za�azení do t�íd ochrany je dáno druhovou 
skladbou a kvalitou porostu. 
Trasa var. B je z hlediska vliv� na lesní ekosystémy mén� vhodná. 
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Vlivy na obyvatelstvo 
Vzdálenost nejbližších obytných budov obce K�i�e� je cca 150 m od navrhované 
trasy. Trasa je v t�chto místech vedena ve 1,5-2,0 m hlubokém zá�ezu. Od obce je 
trasa odd�lena kopcem. 
Vzdálenost nejbližších obytných budov obce Pravy je cca 160 m od navrhované 
trasy. Trasa je v t�chto místech vedena v 2,0-3,0 m vysokém násypu. Varianta A 
p�enese v�tší intenzity dopravy  z trasy stávající komunikace I/36. 
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo jsou varianty srovnatelné. 
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Stavba p�eložky p�edstavuje významný zásah do krajiny a v �ad� charakteristik 
životního prost�edí negativní �i stresový faktor, který bude ovliv�ovat dot�ené území. 
Sou�asn� však stavba p�edstavuje pozitivní zm�ny vedoucí k zkvalitn�ní dopravy a 
celkovému zlepšení stavu životního prost�edí v zájmové oblasti. Proto je realizace 
stavby p�eložky jako celek v porovnání se sou�asným stavem, tj. nulovou 
variantou, jednozna�n� doporu�ována. 
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Silnice I/36 je významným silni�ním tahem Pardubického kraje spojujícím úsek Nové 
M�sto - Pardubice. Význam silnice výrazn� vzroste po uvedení do provozu dálnice 
D11, nebo� poté se stane spojením trasy Pardubice - Praha. 
Navržené trasy p�eložky silnice I/36 navazují na dokon�ovanou dálnici D11 a spojují 
tuto dálnici s m�stem Lázn� Bohdane�. Propojení Lázn� Bohdane� – Pardubice není 
p�edm�tem tohoto �ešení. 
Intenzita provozu na I/36 vlivem zvyšování motorizace spole�nosti stále roste a  
nár�st intenzity lze o�ekávat po uvedení dálnice D11 do provozu a následném 
p�esunu dopravy z trasy Pardubice – Kolín – Praha ( II/322 a I/12 ). 
Ob� varianty prochází p�evážn� rovinnatým terénem.  
V trase obou variant byly zjišt�ny chrán�né druhy živo�ich�. Ob� varianty zasahují do 
VKP uvedeného v zákon� 114/92 Sb. Ob� varianty zasahují do územního systému 
ekologické stability. Varianta A p�echází hodnotnou lokalitu v oblasti Bukovka (VKP 
vodní tok, niva, biokoridor ÚSES). Varianta B se v po�átku p�eložky p�ibližuje lokalit� 
Natura 2000, kterou je EVL Bohdane�ský rybník a rybník Matka a PO Bohdane�ský 
rybník.  
Varianta A navazuje na modernizovanou silnici I/36 Mové M�sto – Chýš� – Vole�, ze 
které se odklání levostranným obloukem a dlouhým pravostranným obloukem 
obchází po severní stran� Vole�. Spolu s obcí Vole� obchází také rybníky Beránek a 
B�ezinský. Stávající silnici I/36 k�íží mezi Vol�í a Rohovládovou B�lou a pokra�uje 
jižním obchvatem Rohovládové B�lé sm�rem na Bukovku. Bukovku míjí po jižní 
stran�. Nová komunikace se napojuje na stávající silnici v lese východn� od Bukovky. 
V místech, kde se trasa silnice nejvíce p�ibližuje k obytným �ástem Vol�e a 
Rohovládové B�lé je navržena v zá�ezu. Celý úsek nové trasy je dlouhý 6,898 km. 
Mimoúrov�ové k�ižovatky nejsou na trase navrhovány – MÚK Chýš� je sou�ástí 
stavby dálnice D11. Pro variantu A je navrženo 6 úrov�ových k�ižovatek v místech 
napojení na stávající silnice a v místech k�ížení. Všechny k�ižovatky jsou navrženy 
v místech s dobrými rozhledovými podmínkami. Výjimku tvo�í pouze k�ižovatka se 
silnicí II/323 jihozápadn� od Rohovládové B�lé. V míst� šikmého k�ížení se silnicí 
I/36 v prostoru mezi Vol�í a Rohovládovou B�lou bude �ást komunikace zrušena a 
nahrazena pr�se�nou, p�ípadn� odsazenou úrov�ovou k�ižovatkou. Lokální úpravy 
stávající silnice I/36 jsou navrženy i v míst� napojení nové trasy na tuto silnici p�i 
výstavb� k�ižovatky východn� od Bukovky. 
 
Varianta B za�íná je dle studie v míst� k�ižovatky I/36 a III/3238 západn� od Lázní 
Bohdane�. Konec varianty je cca 400 m p�ed MÚK Dob�enice v km 5,980. Pro novou 
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komunikaci bude v maximální možné mí�e využíváno t�leso silnice III/3238 do 
K�i�en� a silnice III/3236 K�i�e� – Pravy. 
První úsek o délce asi 1,450 km je veden v trase stávající silnice III/3238 s rozší�ením 
vpravo. V km 1,450 se stá�í levým obloukem a pokra�uje v nové trase západn� od 
K�i�en�. Na stávající silnici se napojuje po 1,75 km severn� od K�i�en� a pokra�uje 
v její trase pr�chodem lesa ( Branžov ) v délce 1,550 km. Jihovýchodn� od Prav� se 
op�t odklání pravým obloukem do nové trasy a kon�í v km 5,980 p�ibližn� 400 m p�ed 
MÚK Dob�enice ( MÚK v�etn� napojení na silnici II/323 ve sm�ru na Dob�enice i 
Pravy je sou�ástí výstavby dálnice D11 ). 
Z celkové délky 5,980 km jsou cca 3,000 km vedeny v trase stávajících silnic ( úprava 
rozší�ením ) a 2,980 km je vedeno v nové trase. 
Mimoúrov�ové k�ižovatky nejsou na trase navrhovány – MÚK Chýš� je sou�ástí 
stavby dálnice D11. Pro variantu B je navrženo 5 úrov�ových k�ižovatek v místech 
napojení na stávající silnice a v místech k�ížení. Všechny k�ižovatky jsou navrženy 
v místech s dobrými rozhledovými podmínkami. 
Na za�átku úseku, v míst� odpojení nové trasy od I/36, bude vybudována k�ižovatka 
v�etn� lokální úpravy silnice III/3238. Silnice III/3238 bude v délce cca 1 600 m zcela 
rozebrána. Pro výstavbu nové silnice bude využito 1 450 m staré silnice, zbývajících 
150 m bude nahrazeno k�ižovatkou. Severozápadn� od K�i�en� bude zrušeno cca 
700 m stávající silnice III/3236, možno �áste�n� ji využít pro p�ístup na zem�d�lské 
pozemky. Úsek  silnice III/3236 v lese mezi Pravy a K�i�ení délky cca 1550 m bude 
v plném rozsahu využit pro novou komunikaci. Stávající silnici opouští p�ivad�� v km 
4,760. Jihovýchodn� od Prav� je navržena k�ižovatka zajiš�ující napojení Prav� a 
silnice II/323. V tomto prostoru bude zrušeno cca 350 m stávající silnice.  
 
Stavba nevyžaduje p�eložky inženýrských sítí velkého rozsahu ani demolici objekt�. 
Ob� varianty procházejí ochrannými pásmy IIb vodních zdroj� a var. B zasahuje 
v délce cca 200 m do ochranného pásma p�írodních lé�ivých zdroj�. 
Geometrie obou tras vychází z návrhové kategorie S 11,5/80. 
Uvedení dané p�eložky do provozu se p�edpokládá v roce 2020. Na tento rok se 
navrhovaná stavba kapacitn� posuzuje. 
 

Na základ� sou�asných znalostí získaných z archivních materiál�, mapových 
podklad� a ze vstupního terénního šet�ení a pr�zkum� zájmového území za 
nejzávažn�jší environmentální charakteristiky v dot�eném území ve vztahu 
k p�edm�tnému zám�ru p�eložky silnice I/36 považujeme: 
� blízkost zástavby sídel v n�kterých úsecích p�eložky I/36; 
� možnost ovlivn�ní zdroj� podzemní vody a OP p�írodních lé�ivých vod; 
� k�ížení drobných vodote�í, které budou recipienty splachových vod z vozovky 

p�eložky I/36; 
� možnost ovlivn�ní dot�ených prvk� ÚSES.      
Vyhodnocení veškerých relevantních environmentálních charakteristik a jejich 
ovlivn�ní posuzovaným zám�rem bude provedeno v dokumentaci EIA standardním 
postupem dle požadavk� zákona �. 100/2001 Sb. v platném zn�ní. 
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Jsme si v�domi, že naše úvodní analýza situace nemusí postihnout všechny  
environmentální charakteristiky území dot�eného posuzovaným zám�rem. Budeme 
proto vd��ni za každou informaci, kterou v pr�b�hu zjiš�ovacího �ízení nebo 
v pr�b�hu prací na dokumentaci od subjekt� ú�astnících se procesu EIA získáme. 
 
 
 
V Praze, listopad 2006    

…………………………………………… 
       Ing. Zbyn�k Vyhlas 
 
 
Osv�d�ení odbor. zp�sobilosti:  �.j. 13943/1638/OPVŽP/94 vydané dne 07.02.1995, 
     prodloužené rozhodnutím MŽP, �.j. 45100/ENV/06,        
     ze dne 29.06.2006.   
 
       Athos-co, s.r.o. 
       Pod D�kankou 1694/4, 140 00 Praha 4 
       I�:   62909142 
       tel.   261217066 
       fax.:  261217106 
       athosco.vyhlas@volny.cz 
 
 
Spolupráce:  Va�ková Helena, Ing. Envisystem s.r.o. Praha 
       U Nikolajky 15 
       150 00   Praha 5 
       tel. 251566062 
       vankova@envisystem.cz 
 
 
   Veselý Ji�í, RNDr.              �eperka 92 

533 45  Opatovice nad Labem   
tel. 466944312 
vesely.jiri@seznam.cz 
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