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ÚVOD
Dokumentace záměru výstavby silnice I/43 v úseku R35 – Lanškroun (dále jen
Dokumentace) je zpracována podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí (dále jen zákon), obsah Dokumentace je v souladu s přílohou č. 4
zákona.
Hodnoceným investičním záměrem je výstavba dvoupruhové komunikace, která
umožní napojení města Lanškroun na připravovanou rychlostní silnici R35 Hradec
Králové – Olomouc, jejíž trasa prochází ve vzdálenosti cca 11,5 km jižně od
Lanškrouna. Trasa silnice I/43 je vedena převážně otevřenou krajinou přes pole a
travní porosty, kontakt s lesními porosty a sídly bude minimální. Silnice je navrhována
v kategorii S 9,5/70.
Trasa je navržena ve dvou variantách, které se liší v prostoru jihozápadního
cípu obce Žichlínek a v místě ukončení trasy I/43 u Lanškrouna. Varianty jsou shodné
s variantami uváděnými v rámci Oznámení záměru.
Záměr výstavby silnice I/43 v úseku R35 – Lanškroun byl posouzen v rámci
zjišťovacího řízení, které identifikovalo stav životního prostředí v dotčeném území a
vytyčilo nejzávažnější vlivy, které lze při výstavbě a provozu silnice očekávat.
V souladu se závěrem zjišťovacího řízení se Dokumentace zaměřuje především na
problematiku vlivů na živou přírodu (vegetaci, faunu, ekosystémy), vlivů na lesní
pozemky a lesní porosty, vlivů na obyvatelstvo (ovzduší, hluk a s nimi spojené vlivy
na zdraví) a vlivu na podzemní i povrchové vody; dokumentace rovněž podrobně
hodnotí vlivy na krajinný ráz hodnoceného území, rizika zásahu do archeologických
nalezišť a vlivy na veškeré ostatní složky životního prostředí.
Dokumentace vychází z technické studie zpracované společností OPTIMA,
spol. s r. o. v roce 2008 a z odborných podkladů k jednotlivým složkám životního
prostředí. Součástí předložené Dokumentace je návrh opatření pro další stupně
projektového řešení silnice I/43.
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Vypořádání připomínek ve vyjádřeních k Oznámení záměru
ČIŽP Hradec Králové
Oddělení ochrany ovzduší:
Upozorňuje na minimalizaci sekundární prašnosti během výstavby z hlediska Opatření k minimalizaci prašnosti jsou formulována v
ochrany ovzduší.
kap. D.IV.
Oddělení ochrany vod:
Upozorňuje na dodržení nezbytných opatření na ochranu vod, uvedených v Vyhodnocení vlivu na povrchové i podzemní vody je
kapitole D.IV.2 a provedení detailního vyhodnocení vlivu záměru na životní provedeno v příslušných kapitolách jak z hlediska
prostředí, které bude provedeno v rámci dokumentace podle přílohy č. 4 zákona.
kvantitativního, tak kvalitativního.
Oddělení odpadového hospodářství
K odpadům uvedeny pouze velmi všeobecné údaje s tím, že přesné zařazení
Vyhodnocení druhů a množství odpadů je uvedeno v
vznikajících odpadů a orientační vyhodnocení vznikajícího množství bude
kap. B.III.3.
upřesněno v dokumentaci.
Oddělení ochrany přírody

Je nutné provést komplexní celoroční biologický průzkum dotčeného území
včetně průzkumu vodních toků. Biologický průzkum území musí být zaměřen
nejen na výskyt rostlinných a živočišných druhů, ale i na migrační trasy živočichů.
Navrhnout taková technická biologická opatření, která zajistí bezpečnou a funkční
průchodnost silnice pro živočichy . Prvky ÚSES musí zůstat pří výstavbě i
provozu záměru funkční.

V rámci Dokumentace byl proveden průzkum
ekosystémů, fauny a flóry v okolí navržené
komunikace. Známé údaje o území ani provedený
průzkum nenaznačují výskyt ekosystémů nebo
zvýšeného počtu přírodovědně nebo ochranářsky
hodnotných druhů. Z tohoto důvodu, ale i vzhledem k
rozsahu záměru (dvoupruhová komunikace) a s
ohledem na vzdálený časový horizont realizace (15-20
let) nebyl celoroční průzkum proveden. Požadavek na
podrobnější průzkum a na zpracování migrační studie
je formulován v kap. D.IV v opatřeních pro další fázi s
tím, že tyto průzkumy a studie musí odrážet stav
relativně krátce (nejvýše několik let) před výstavbou
komunikace. Pravidla pro technická opatření zajišťující
migrační možnosti a funkčnost ÚSES jsou v
dokumentaci podrobně formulována.

Oddělení ochrany lesa
Provést především upřesnění rozsahu záboru PUPFL s rozlišením na trvalý a
případně dočasný zábor dle identifikace parcel a vlastníků. Dále uvést návrh na
rekultivaci pozemků určených k plnění funkce lesa po době jejich dočasného
odnětí či omezení.

V Dokumentaci je zábor PUPF vyhodnocen v měřítku
katastrální mapy, s uvedením pozemků, přesné výměry
a dotčených vlastníků. Pravidla pro rekultivace jsou
uvedeny v kap. D.I.14 Vlivy na lesy.

Detailní posouzení včetně návrhu opatření k
Doplnit dokumentaci o posouzení vlivu stavby na ekosystémy v blízkosti
minimalizaci vlivů na ekosystémy je uvedeno v kap.
výstavby.
C.II.10 a D.I.9
Provést optimalizaci trasy z pohledu zásahu do lesa s enormní snahou o snížení
Opatření, snižující vlivy na les jsou formulována v kap.
výměry záboru na co nejnutnější možnou míru pro realizaci výstavby, spolu s
D.IV
opatřeními potřebnými pro snížení negativních vlivů na les.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Zpracovat kvantitativní vyhodnocení zdravotních rizik z dopravy pro nulovou Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je provedeno v
variantu nerealizace záměru i pro obě aktivní varianty.
samostatné studii, která je přílohou Dokumentace
Standardními metodikami vyhodnotit počty obyvatel obtěžovaných a rušených Studie vlivu na zdraví je provedena standardními
hlukem ve spánku a vlivy imisí PM10 při zohlednění imisního pozadí na metodikami autorizovanou osobou, imisní pozadí je
nemocnost a úmrtnost obyvatel.
zohleděno.
Vzhledem ke vztahu záměru k ochrannému pásmu vodního zdroje Kunčina a
vysoké hladině podzemních vod v území stavby KHS požaduje podrobné
vyhodnocení možného ovlivnění kvality podzemních vod využívaných nebo
potencionálně využitelných jako zdrojů pitné vody.
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Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí
Orgán ochrany ovzduší:
Podle výsledků dorpavního modelování nepřináší
záměr výstavby silnice I/43 ve směru na sever od
Dořešit napojení nové rychlostní silnice R35 se starou silnicí R35 v místě Kunčiny jakkoliv významný objem tranzitní dopravy
plánované MÚK (R35xR43) v případě, že výstavba R43 nebude v této době do města Moravská Třebová. K tomu by mohlo dojít
realizována a tak umožnit dostat tranzitní dopravu mimo město Moravská Třebová. pouze při prodloužení silnice I/43 od Kunčiny do
Moravské Třebové, tato komunikace však není v
záměru zahrnuta.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Orgán odpadového hospodářství a prevence závažných havárií:
Doplnit do dokumentace přehled odpadů v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Vyhodnocení druhů a množství odpadů je uvedeno v
Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
kap. B.III.3.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:
Upozorňuje na platné právní předpisy a na povinnosti z nich vyplývající.

Bez nároků na vypořádání

Orgán státní správy lesů:
Uvést zdůvodnění a zejména vyhodnocení variantních řešení z pohledu dopadu na
Možnosti variantního řešení jsou diskutována v kap.
lesní porosty dotčené navrhovaným záměrem. Týká se zejména návrhu varianty A,
D.I.14 Vlivy na lesy. Jsou formulována opatření k
která prochází středem lesního remízu a jeho rozdělením dojde prakticky k jeho
minimalizaci vlivů na lesní porosty.
zániku.
Uvést, zda se jedná o zábor PUPFL dočasný či trvalý a případně vyčíslit oba typy Vyčíslení dočasného záboru lesa je uvedeno v
záboru samostatně, u dočasného záboru uvést časový rozsah.
příslušných kap. B.II.1. a D.I.8

Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí
Orgán ochrany přírody, orgán v oblasti nakládání s odpady, orgán ochrany
ovzduší, orgán lesního hospodářství a orgán ochrany ZPF:
Upozorňují na platné právní předpisy a na povinnosti z nich vyplývající.

Bez nároků na vypořádání

Vodoprávní úřad:
Upozorňuje, že v km 8,5/8,8 varianty A trasa navrhované komunikace prochází
územím určeném k řízeným rozlivům povodní - dočasnou zátopu „Žichlínského Vlivy komunikace na Žichlínský poldr a vice versa
poldru“. U varianty B trasa navrhované komunikace v této lokalitě prochází jsou vyhodnoceny v kapitole D.I.6.
územím ovlivněném stavbou „Žichlínského poldru“.
Problematika odtoku srážkových vod do vodních toků,
určení jejich kvantitativního a kvalitativního
ovlivnění, vytipování nejvíce problematických míst a
Upozorňuje, že spolu s výstavbou komunikace je nutné řešit odvádění srážkových návrh opatření jsou obsaženy v příslušných kapitolách
(dešťových) vod, zejména v místech, kde by měly srážkové vody odtékající do Dokumentace. Přesný způsob odvádění srážkových
vodního toku, protékat zastavěnými územími obcí.
vod, délky odvodněných úseků a možnosti převedení
vod do jednotlivých vodních toků budou upřesněny v
dalším stupni přípravy projektu po upřesnění trasy a
jejím přesném výškovém zaměření.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

A.II. IČO
65993390

A.III. SÍDLO
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A.IV. JMÉNO, PŘÍJMENÍ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE
OZNAMOVATELE
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy I.
Silnice I/43 v úseku R35 – Lanškroun
Záměr spadá dle Přílohy 1. zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů do
kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) jako položka 9.1. Novostavby,
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I).
B.I.2. Rozsah záměru
Záměrem je vybudovat novou silniční komunikaci, spojující plánovanou
rychlostní silnici R35 v prostoru Mladějova s připravovaným jižním obchvatem města
Lanškrouna. Silnice I/43 je navržena a posuzována v kategorii S 9,5/70, tj.
v následujícím příčném uspořádání dle ČSN 73 6101:


2× jízdní pruh 3,50 m



2× vodící proužek 0,25 m



2× zpevněná krajnice 0,50 m



2× nezpevněná krajnice 0,50 m.

Investiční záměr výstavby silnice I/43 je posuzován v úseku od mimoúrovňové
křižovatky se silnicí R35 (MÚK Kunčina) až po napojení na silnici II/315
u Lanškrouna (var. A), resp. křižovatku s připravovaným obchvatem Lanškrouna
(varianta B). Délka hodnoceného úseku ve variantě A činí 13,0 km, ve variantě B
pak 12,7 km.
Výstavba silnice nevyžaduje významné přeložky jiných komunikací (mimo
krátkých úseků pro napojení křižovatek), do hodnocení jsou zahrnuta i potřebná
napojení na stávající komunikační síť.
B.I.3. Umístění záměru
Celý posuzovaný úsek silnice I/43 se nachází v Pardubickém kraji. Katastrální
území a obce, jimiž procházejí navržené trasy, jsou uvedeny v tab. B.1.
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Tab. B.1. Průchod variant silnice I/43 správním územím obcí a katastry
Varianta A
obec

Varianta B

katastrální území

obec

katastrální území

Kunčina

Kunčina

Kunčina

Kunčina

Mladějov na Moravě

Mladějov na Moravě

Mladějov na Moravě

Mladějov na Moravě

Rychnov na Moravě

Rychnov na Moravě

Rychnov na Moravě

Rychnov na Moravě

Luková

Luková

Luková

Květná u Lukové

Žichlínek

Žichlínek

Lanškroun

Lanškroun

Sázava

Sázava u Lanškrouna

Luková
Květná u Lukové

Žichlínek

Žichlínek

Lanškroun

Lanškroun

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaná silnice I/43 vytvoří propojení mezi silnicí R35 a městem
Lanškrounem, kde se napojí na jeho obchvat, případně na příjezdovou komunikaci do
města. Z toho vyplývá zřejmá souvislost s realizací obou uvedených komunikací,
v současné době neexistujících. Vybudování silnice I/43 bude navazovat na výstavbu
silnice R35 a obchvatu Lanškrouna. Zvažována je rovněž možnost pokračování silnice
I/43 severním směrem k městu Králíky a dále na hraniční přechod s Polskou
republikou, kde jsou však podmínky pro vedení silnice méně příznivé. Obdobně lze
uvažovat s prodloužením směrem na jih za účelem přímého propojení Lanškrouna a
Moravské Třebové.
V přímé souvislosti s výstavbou silnice I/43 je možné očekávat realizaci
drobnějších záměrů, jako jsou čerpací stanice pohonných hmot. Lze rovněž
předpokládat, že stabilizace trasy nové silnice I/43 v řešeném území ovlivní rozvojové
záměry obcí. V rámci přípravy územních plánů je možné očekávat umisťování
výrobních a skladových ploch do okolí nové silnice a k situování obytných budov do
větší vzdálenosti.
Veškeré výše uvedené záměry spadají pod působnost zákona č. 100/2001 Sb. či
(v případě územních plánů) 183/2006 Sb. a budou tedy podléhat samostatnému
posouzení v rámci těchto zákonů.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant
Zdůvodnění potřeby záměru
Hlavním účelem nové silnice I/43 je zajistit kvalitní dopravní napojení města
Lanškrouna a jeho okolí. Připravovaná rychlostní silnice R35, která bude představovat
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jednu z páteřních dopravních tras České republiky, bude vedena ve vzdálenosti cca
11 km jižně od Lanškrouna. Napojení města na silnici R35 po stávajících silnicích by
tak bylo možné pouze z MÚK Opatovec po stávající silnici I/43, která prochází
intravilánem obcí a je situována v poměrně nevýhodné poloze pro příjezd od
Olomouce i od Brna (při příjezdu po plánované R43).
Dalším účelem nové komunikace je vybudování kvalitního dopravního spojení
měst Lanškroun a Moravská Třebová, pro které je dnes využíváno především silnice 3.
třídy č. 36810, která je vedena dlouhými úseky zástavby obcí a nemá vyhovující
technické parametry. Výhledově pak nová silnice I/43 vytváří předpoklady pro
napojení oblasti Králicka, což by podstatně odlehčilo zatížení obcí podél stávajících
silnic I/43 a I/11 a kvalitativně by povýšilo dopravní napojení tohoto příhraničního
regionu.
Vedení trasy silnice I/43 vychází zejména z požadavku minimalizace vlivů na
přírodu a obyvatelstvo. Trasování silnice původně řešila studie Via Regia CZ,
zpracovaná firmou Highway Design v roce 2007 pro Pardubický kraj. Tato trasa se
však ukázala jako problematická právě z hlediska ochrany ekosystémů i obyvatel,
neboť obchází evropsky významnou lokalitu Rychnovský vrch a navazující
Rychnovský les, což vede k střetu s VKP Prostřední rybník; při požadavku napojení na
obchvat Lanškrouna by silnice navíc musela přejít směrem na západ přes zástavbu
obce Žichlínek.
Z tohoto důvodu zadalo Ředitelství silnic a dálnic ČR vypracování nové
vyhledávací studie trasy silnice I/43. Podkladem pro tuto vyhledávací studii bylo
hodnocení průchodnosti území dle metodiky Ministerstva dopravy1, které zpracoval
Ateliér ekologických modelů v roce 20082.
Přehled navržených variant
Výsledná trasa silnice I/43 vychází z R35 v MÚK Kunčina severně od
Moravské Třebové. Vede severoseverozápadním směrem, prochází mezi obcemi
Mladějov na Moravě a Rychnov na Moravě, nedaleko Květné (část obce Luková) se
stáčí k severovýchodu, obchází východní cíp zástavby obce Luková a prochází podél
celé zástavby obce Žichlínek až k obchvatu Lanškrouna, kde je ukončena.

1

MD ČR: TP 181 – Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby, Evernia s. r. o., 2006

2

ŘSD ČR: Prověření území pro koridor kapacitní komunikace v oblasti rychlostní silnice R35 – obchvat Lanškrouna z
hlediska ekologické průchodnosti, ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., 2008
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Na dvou místech je hodnocená silnice navržena jako variantní:
a) v prostoru jižní části obce Žichlínek:


varianta A: je vedena ve větší vzdálenosti od zástavby v jižní části obce Žichlínek ,
ale protíná územní rezervu pro rozvoj veterinární asanace v jihozápadním cípu této
obce, blíže k zástavbě Lukové



varianta B: vyhýbá se výše uvedené rozvojové ploše, avšak více se přibližuje se
k zástavbě v jižní části obce Žichlínek

b) v místě ukončení trasy I/43 u Lanškrouna:


varianta A: upřednostňuje průběžné vedení trasy I/43, na kterou se napojuje obchvat
Lanškrouna



varianta B: upřednostňuje průběžné vedení obchvatu Lanškrouna, na který se napojí
trasa I/43

Přehledné zobrazení trasy včetně variant je uvedeno na výkresu 2.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Hodnoceným záměrem je výstavba dvoupruhové silniční komunikace, spojující
rychlostní silnici R35 a město Lanškroun. Začátek trasy je v mimoúrovňové křižovatce
„Kunčina“, která je navržena na R35 severně od Moravské Třebové. Konec hodnocené
komunikace je v místě jejího napojení úrovňovou křižovatkou na obchvat Lanškrouna,
resp. na silnici II/315.
Vybrané charakteristiky obou variant uvádí tabulka B.2.
Tab. B.2. Základní charakteristiky variant trasy I/43
varianta A

varianta B

13 000 m

12 700 m

Maximální podélný sklon

4,89 %

4,90 %

Minimální podélný sklon

0,3 %

0,3 %

Maximální výška stoupání

24,9 m

22,7 m

Minimální poloměr směrového oblouku

650 m

600 m

Maximální hloubka zářezů

10,56 m

10,56 m

Maximální výška náspů

9,88 m

9,50 m

11

9

Délka

Počet mostů

Směrové vedení – varianta A
Začátek navržené trasy silnice I/43 je na rychlostní silnici R35 v mimoúrovňové
křižovatce Kunčina.
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Trasa vede severoseverozápadním směrem, prochází mezi obcemi Mladějov na
Moravě a Rychnov na Moravě, kde je navržena křižovatka se stávající silnicí
III/36811. Trasa dále pokračuje směrem ke Květné (část obce Luková), kde se
přibližuje na cca 350 m k východnímu okraji zástavby, načež se širokým obloukem
stáčí k severovýchodu. Dále pokračuje směrem na obec Luková, kde vznikne
úrovňová styková křižovatka napojená na silnici III/36818, obchází obec z východu a
přibližuje se k obci Žichlínek. Zde se hodnocená komunikace opět stáčí do směru
severoseverozápadního. Mezi obcí Luková a Žichlínek přechází navrhovaná trasa
železniční trať č. 270. Při počátku obce Žichlínek bude vybudována úrovňová
průsečná křižovatka se silnicí III/36818.
V místě napojení na obchvat Lanškrouna je upřednostněno průběžné vedení
silnice I/43 před obchvatem města (připojuje se úrovňově). Přičemž vlastní obchvat
byl v technické studii uvažován podle stavu v roce 2008 (v souladu se studií AURS),
podle územního plánu SÚ Lanškroun a ÚP obce Sázava. Projekt přepokládal vedení
obchvatu blíže k městu, jeho napojení na silnici I/43 by byl v křižovatce se silnicí
III/36810, kterou silnice I/43 v návrhu přechází mimoúrovňově. V současné době má
Lanškroun schválen územní plán, který jižní segment vede ve větší vzdálenosti od
zástavby.
Další úrovňová průsečná křižovatka se silnicí II/315 je projektována ve směru
na město Sázava. Severovýchodně od Lanškrouna může silnice pokračovat v upravené
poloze nebo se napojit na stávající silnici I/43, zde však bude nutné územně vyřešit
značný polohový rozdíl mezi trasou obchvatu dle ÚP SÚ Lanškroun a dle ÚPO
Sázava. Celková délka trasy je cca 13,0 km.
Směrové vedení – varianta B
Trasa varianty B je v převážné části hodnoceného úseku shodná s variantou A.
První odlišnost obou variant je u obce Luková, kde je varianta B vedena výrazným
obloukem k východu tak, aby obešla územní rezervu pro rozvoj veterinární asanace dle
územního plánu obce Žichlínek, a tím se více přiblíží k jižní části zástavby této obce.
V tomto místě trasa přechází železniční trať č. 270. Přemostění tratě je tedy oproti var.
A posunuto cca o 275 m na východ. Následně se napojuje zpět na trasu varianty A a
pokračuje podél obce Žichlínek přes křižovatky se silnicemi III/36818 a II/315.
Hlavní odlišnost varianty B na konci úseku pak spočívá v tom, že upřednostňuje
průběžné vedení obchvatu Lanškrouna. Hodnocená silnice I/43 se napojuje na tento
obchvat, avšak v projektu je úrovňová styková křižovatka umístěna severněji, podle
původních předpokladů vedení obchvatu, než je současný návrh jeho vedení.
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V případě dalšího pokračování směrem na severovýchod od Lanškrouna by
komunikace I/43 byla řešena jako prodloužení trasy obchvatu města.
Výškové uspořádání
Území, kterým navržená silnice prochází, je nepříliš členité, nadmořská výška
se pohybuje mezi 345,00 až 400,00 m.n.m. Členitější je jižní část území mezi
Mladějovem a Květnou, kde se střídají nevysoká návrší s údolí vodních toků.
V severní části je výškově významný především přechod železniční trati č. 270
u Lukové, ve var. A i napojení obchvatu Lanškrouna křižovatkou v 10 m vysokém
náspu se dvěma mosty.
Křížení I/43 se stávajícími silnicemi je řešeno většinou úrovňově, výjimkou je
mimoúrovňová křižovatka se silnicí R35 na počátku hodnocené komunikace. V místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů
splňovaly podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. V navržené trase
silnice je navrženo 11 mostů ve var. A, resp. 9 mostů ve var. B.
Ve variantě A to budou následující mostní prvky:


km 0,223 most délky cca 31 m na trase R 35 nad silnicí I/43 a nad polní cestou



km 2,100 most dl. 40 m na přeložce polní cesty



km 5,630 most dl. 40 m na přeložce polní cesty



km 7,880 most dl. 32 m na přeložce polní cesty



km 8,616 most dl. 24 m nad Lukovským potokem



km 8,723 most dl. 10 m nad polní cestou



km 8,9215 most dl. 44 m nad tratí ČD č. 270



km 10,271 most dl. 27 m na přeložce polní cesty



km 11,249 most dl. 34 m na přeložce polní cesty



km 12,2655 most dl. 12 m nad silnicí III/36810



km 12,446 most dl. 10 m nad Ostrovským potokem

Ve variantě B to budou následující mostní prvky:


km 0,223 most délky cca 31 m na trase R 35 nad silnicí 1/43 a nad polní cestou



km 2,100 most dl. 40 m na přeložce polní cesty



km 5,630 most dl. 40 m na přeložce polní cesty



km 8,180 most dl. 24 m na úpravě polní cesty



km 8,640 most dl. 38 m nad Lukovským potokem



km 8,800 most dl. 10 m nad polní cestou
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km 8,997 most dl. 46 m nad tratí ČD č. 270



km 10,5645 most dl. 27 m na přeložce polní cesty



km 11,543 most dl. 34 m na přeložce polní cesty

Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno většinou
úrovňově, mimoúrovňová křižovatka bude jedna. Na hodnocených trasách jsou
navrženy následující křižovatky:
Varianta A:


km 0,223 – MÚK „T“, připojení na trasu R35 (cca km 46,573)



km 2,880 úrovňová průsečná křižovatka s přeložkou silnice III/36811



km 8,447 úrovňová styková křižovatka s přeložkou silnice III/36818



km 9,873 úrovňová průsečná křižovatka se silnicí III/36818



km 12,037 úrovňová styková křižovatka na variantním řešení obchvatu Lanškrouna
dle studie AURS, alternativně v km 12,387 úrovňová průsečná křižovatka
s obchvatem Lanškrouna a s připojením silnice III/36810



km 12,957 úrovňová průsečná křižovatka se silnicí II/315

Varianta B:


km 0,223 mimoúrovňová křižovatka „T“, připojení na trasu R 35 (cca km 46,573)



km 2,880 úrovňová průsečná křižovatka s přeložkou silnice III/36811



km 8,450 úrovňová styková křižovatka s přeložkou silnice III/36818



km 10,168 úrovňová průsečná křižovatka se silnicí III/36818 a s napojením výhledové
výrobní plochy



km 12,720 úrovňová styková křižovatka s obchvatem Lanškrouna

B.I.7. Termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení (a tedy i dokončení) stavby se v současné době upřesňuje a
závisí zejména na termínu výstavby silnice R35, na kterou se má posuzovaná
komunikace napojit.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj: Pardubický kraj
Obce: Kunčina, Mladějov na Moravě, Rychnov na Moravě, Luková, Žichlínek,
Lanškroun, Sázava.

16

s. r. o.

DOKUMENTACE EIA
SILNICE I/43 V ÚSEKU R35 – LANŠKROUN

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

B.I.9. Výčet navazujících správních rozhodnutí
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor stavební


územní řízení (ÚŘ) – § 32 a další, Stavební zákon (č. 50/1976 Sb.)



stavební řízení a stavební povolení – § 54 a další, (č. 50/1976 Sb., Stavební zákon.)

Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství


souhlas k zásahu do VKP a k odlesnění (§ 4, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny



souhlas se šířením nepůvodních rostlin a živočichů (§ 5, Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny) – případně pro výsadbu dřevin při terénních úpravách podél
komunikace.



souhlas pro zásah do krajinného rázu (§ 12, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny)



výjimky ochrany památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a
nerostů (§ 56, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)



vodoprávní stavební povolení a souhlasy – § 14 a další, zákona č. 254/2001 Sb.,
Vodní zákon



souhlas s odnětím ze ZPF podle § 9 zák. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu



souhlas příslušného orgánu státní správy lesů podle § 14 zák. 289/1995 o lesích



souhlas s odnětím pozemků z PUPFL podle § 17 zák. 289/1995 o lesích

Obecní úřady


povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v trase komunikace (§ 8, Zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Zábor půdy
Výstavba silnice I/43 si vyžádá zábor zemědělské půdy i pozemků určených
k plnění funkcí lesa. V tab. B.3. je provedeno vyčíslení ploch záborů půdy v členění
podle tříd ochrany zemědělské půdy nebo využití. Vyčíslení zahrnuje zábory pro
výstavbu silnice (vlastní těleso komunikace, násypy a zářezy) a výstavbu
mimoúrovňových křižovatek. Jsou zahrnuty i projektované přeložky ostatních silnic.
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Tab. B.3. Zábory ploch půdy (m2)
Třída ochrany

B

Třída ochrany 1

36 185

36 061

Třída ochrany 2

346 834

325 147

Třída ochrany 3

12 602

12 576

Třída ochrany 4

1 031

1 035

Třída ochrany 5

17 918

18 083

414 570

392 902

2 160

760

416 730

393 662

Celkem ZPF
PUPFL

*

Celková plocha
*

A

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Půdy jsou do tříd ochrany rozděleny následujícím způsobem:
1. třída

bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu

2. třída

zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce
chráněné jen podmínečně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné

3. třída

půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro
eventuelní výstavbu

4. třída

půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů s jen omezenou ochranou využitelné i pro výstavbu

5. třída

zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých,
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze
předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším
stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území
a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Plocha trvalého záboru zemědělské půdy nutného pro realizaci záměru bude
činit 41,5 ha ve variantě A a 39,3 ha ve variantě B. V této bilanci nejsou započteny
zbytkové plochy, které po výstavbě nebude možné zemědělsky využívat, dále plochy
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pro doprovodnou zeleň apod. Jejich velikost není v současné době známa a bude
upřesněna až po přesném zaměření trasy v dalších stupních přípravy projektu.
Svrchní vrstva půdy – ornice a určené podorničí – budou selektivně odtěženy a
uloženy na dočasné deponie. Část této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese
komunikace a v jeho okolí, zbylá půda bude využita dle pokynů orgánu ochrany půdy.
Výstavba si dále vyžádá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Ve
variantě A je to 0,2 ha, v případě varianty B pak 0,08 ha. Záměr se dotýká lesní půdy
v následujících lokalitách:


cca km 1,2 v katastrálním území obce Kunčina (okraj lesa, zábor činí cca 100 m2)



cca km 3,6 v katastrálním území obce Rychnov na Moravě (přechod přes větrolam),
délka průchodu přes PUPFL 16 m, zábor PUPFL 660 m2



cca km 8,7 v katastrálním území obce Žichlínek (přechod přes remízek) – pouze
varianta A; délka průchodu 57 m, zábor PUPFL cca 1 400 m2

B.II.2. Voda
V období výstavby komunikace bude nutné zajistit potřebné množství pitné vody,
která bude dovážena na místo určení podle potřeb dodavatele stavby. Její spotřeba bude
závislá na počtu pracovníků a její množství je odhadováno na 60 – 120 l/den/os.
Technologickou vodu bude nutno zajistit při výrobě betonových směsí, pokud
nebudou na staveniště dováženy, a dále při ošetřování tuhnoucího betonu. Množství
vody a její zdroj nebyly v současném stupni projektové přípravy dosud určeny. Další
potřeba vody vznikne při mytí vozidel vyjíždějících ze staveniště.
V období provozu na komunikaci nejsou kladeny žádné nároky na spotřebu
pitné vody, neboť se v rámci investičního záměru nepředpokládá budování
odpočívadel se sociálním zařízením.
Potřeba vody v období provozu bude celkově nevýznamná, bude využívána
pouze pro mytí. Množství použité vody bude záviset na míře znečištění a frekvenci
mytí vozovky.
Výstavba a provoz komunikace kladou nízké nároky na potřebu pitné i užitkové
vody. Pro období výstavby a provozu na silnici I/43 bude pitná i užitková voda
odebírána ze stávajících zdrojů, resp. zdrojů, které budou k dispozici v době výstavby
a provozu silnice.
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B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Pro výstavbu tělesa komunikace bude nutné použít následující suroviny –
kamenivo, štěrkopísky, ocel, asfalt, cement a přísady do betonů, živičnou směs apod.
Odhad množství některých materiálů je uveden v tab. B.4.
Tab. B.4. Odhad množství potřebného materiálu
Množství (m3)

Materiál
Asfaltový koberec

250

Asfaltový beton

500

Obalované kamenivo

700

Kamenivo zpevněné cementem

900

Štěrkodrť

1000

Další objemy bude představovat například:


beton a ocel pro konstrukce mostů, propustků, opěrných zdí, apod.



keramika, beton a plast pro kanalizaci



kovy a plasty pro svodidla, zábradlí



kovy a plasty pro dopravní značky a zařízení apod.



beton, kovy, plasty, sklo, dřevo pro protihlukové stěny



zemina a geotextilie pro ozelenění svahů a okolí silnice ad.

Objemy těchto materiálů nelze v současnosti odhadnout a bude odvislý od
přesného zaměření silnice v terénu, upřesnění bude provedeno v dalším stupni
projektové dokumentace. Zdroj stavebních materiálů není v současnosti možné určit a
závisí na zvoleném dodavateli stavby.
Zařízení staveniště silnice I/43 (sociální zařízení, obytné buňky, apod.) bude
napojeno na místní zdroje elektrické energie. Lokalizace těchto zařízení staveniště
bude specifikována v další fázi projektové přípravy.
Při provozu komunikace budou spotřebovávány chemické látky při zimní
údržbě. Bude se jednat zejména o NaCl (chlorid sodný). Kromě toho budou při
opravách spotřebovávány materiály obdobného charakteru jako při výstavbě (živičné
směsi, beton, kamenivo apod.).
Spotřeba elektrické energie při vlastním provozu bude malá a bude souviset
s případným osvětlením. Další provoz komunikace si odběr elektrické energie
nevyžádá.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.4.1. Změny dopravní zátěže
Potřeba výstavby silnice I/43 je dána zejména plánovanou výstavbou silnice
R35 na jihu území a nutností zajistit dopravní napojení Lanškrouna a jeho okolí na tuto
páteřní komunikaci. Stávající silnice I/43 prochází intravilánem několika obcí a proto
při předpokládaném navýšení dopravy vlivem přivedení nové komunikace je nutné
zajistit odvedení dopravy mimo obytnou zástavbu. Stávající intenzity dopravy na
silnici I/43 jsou uvedeny v tab. B.5. V současné době (celostátní sčítání z roku 2010)
se pohybují celkové denní počty vozidel mezi 3 600 a 5 500 automobily za den.
Tab. B.5. Intenzity dopravy na stávajících silnicích – rok 2010 (vozidel / 24 hodin)
Silnice
I/43

II/315

II/368
III/36810

Sčít. úsek

Poloha úseku

O

M

T

S

5-0688

I/35 – Třebovice

4 071

38

1 348

5 457

5-0700

Třebovice – Lanškroun

2 979

54

659

3 692

5-0702

Lanškroun – Komenského ulice

9 760

143

1 573

11 476

5-3851

Lanškroun – ul. Dukelských hrdinů

7 461

107

821

8 389

5-3850

Lanškroun - Tatenice

1 131

18

187

1 336

5-3870

Tatenice - Krasíkov

968

29

181

1 178

5-4348

Krasíkov - Koruna

625

12

141

778

5-4349

Koruna – Staré Město

625

12

141

778

5-4330

Staré Město

4 014

52

688

4 754

5-6200

Staré Město – Rychnov na Moravě

1 175

12

204

1 391

5-4330

Staré Město - Sušice

4 014

52

688

4 754

5-4331

Sušice – Moravská Třebová,
ul. Lanškrounská

4 014

52

688

4 754

II/368

O…osobní a dodávkové automobily
T…těžká motorová vozidla a přívěsy

M…jednostopá motorová vozidla
S…součet všech motorových vozidel a přívěsů

V tabulce B.6. je uvedena intenzita automobilové dopravy na stávající silnici
I/43 v roce 2025 a na její přeložce po výstavbě a napojení na silnici R35. Údaje
vycházejí z aktualizované prognózy dopravní zátěže, zpracované firmou CityPlan.
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Tab. B.6. Intenzity dopravy – stav bez výstavby 2025 (vozidel/24 hod)
Úsek

Všechna
vozidla/24hod

Lehká nákladní
vozidla/24hod

Ostatní nákladní
vozidla/24hod

1 340
1 020
1 610
2 010

120
90
170
190

170
140
260
310

2 080

170

220

1 170
4 140

130
520

120
740

II/368 (R35 – Třebařov)
II/368 (Třebařov – Krasíkov)
II/315 (Tatenice – Lubník)
II/315 (Lubník – Sázava)
Stávající I/43: východní obchvat
Lanškrouna
Stávající I/43: jižní obchvat Lanškrouna
Stávající I/43: Lanškroun – Rudoltice

V tabulce B.7. jsou pak uvedeny intenzity dopravy na nové silnici I/43 a
intenzity na okolních komunikacích po jejím zprovoznění.
Tab. B.7. Intenzity dopravy – stav po výstavbě 2025 (vozidel/24 hod)
Úsek
II/368 (R35 – Třebařov)
II/368 (Třebařov – Krasíkov)
II/315 (Tatenice – Lubník)
II/315 (Lubník – Sázava)
Stávající I/43: východní obchvat Lanškrouna
Stávající I/43: jižní obchvat Lanškrouna
Stávající I/43: Lanškroun – Rudoltice
Nová I/43: MÚK s R35 – Mladějov Na Moravě
Nová I/43: Mladějov Na Moravě –
Luková/Žichlínek
Nová I/43: Luková/Žichlínek – Lanškroun

Všechna
vozidla/24hod

Lehká nákladní
vozidla/24hod

Ostatní nákladní
vozidla/24hod

1090
770
1390
1620
2110
980
3360
2 760

100
80
150
150
190
90
410
330

140
110
220
250
240
120
610
290

1 950

230

300

2 190

240

320

B.II.4.2. Zásahy do dopravní infrastruktury
Součástí výstavby silnice I/43 nebudou významnější úpravy nebo přeložky
souvisejících komunikací, dojde k přeložkám polních cest a cyklistických tras.
Přeložky silnic jsou navrženy zejména pro napojení stávajících komunikací na novou
silnici, dále pro mimoúrovňová křížení cest stávajících silnic a cest s novou
komunikací a zajištění přístupu na části pozemků, které budou novou komunikací
rozděleny. Tyto vyvolané stavby pro variantu A budou:


km 0,174 – 0,366 přeložka potoka a polní cesty pro zřízení MUK s trasou R 35



km 1,705 – 2,355 přeložka polní cesty v délce 765 m



km 2,880 přeložka III/36811 v délce 285 m



km 5,630 – 5,825 přeložka polní cesty dl. 300 m
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km 7,880 – 8,178 přeložka polní cesty dl. 500 m



km 8,4465 přeložka silnice III/36818 v délce 330 m



km 9,873 přeložka III/36818 v délce 125 m



km 10,271 přeložka polní cesty dl. 160 m



km 11,249 přeložka polní cesty dl. 190 m



km 12,387 zřízení připojovací větve dl. 235 m na silnici III/38610

Pro variantu B se pak předpokládají následující přeložky:


km 0,174 – 0,366 přeložka potoka a polní cesty pro zřízení MUK s trasou R 35



km 1,705 – 2,355 přeložka polní cesty v délce 765 m



km 2,880 přeložka III/36811 v délce 285 m



km 5,630 – 5,825 přeložka polní cesty dl. 300 m



km 8,180 přeložka polní cesty dl. 215 m



km 8,450 přeložka silnice III/36818 v délce 350 m



km 10,168 přeložka III/36818 v délce 100 m



km 10,5645 přeložka polní cesty dl. 160 m



km 11,543 přeložka polní cesty dl. 190 m

Předpokladem výstavby silnice I/43 je vybudování rychlostní silnice R35 a
obchvatu Lanškrouna.
B.II.4.3. Zásahy do ostatní infrastruktury
Vzhledem k liniovému charakteru a délce hodnoceného úseku komunikace je
nutno předpokládat zásahy do sítí technické infrastruktury – elektrická a sdělovací
vedení, plynovody, vodovody. V těchto případech zajistí investor stavby přeložky
příslušných vedení.
Silnice I/43 bude přecházet mostem dvojkolejnou elektrifikovanou trať č. 270
Česká Třebová – Bohumín.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Výstavba silnice I/43 bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší. Během
výstavby lze očekávat produkci znečišťujících látek z provozu stavebních mechanismů
a nákladních aut a rovněž nárůst sekundární prašnosti v okolí záměru. Tento zdroj
bude působit po časově omezenou dobu na své nejbližší okolí, tj. zejména na přilehlou
zástavbu.
Stacionární bodové zdroje znečišťování ovzduší budou představovat především
betonárny a podobná zařízení. Zda budou při stavbě instalovány v rámci stavby či zda
bude směs dovážena z již existujících výroben, bude známo po zpracování dalších
stupňů projektové dokumentace. Pokud budou instalovány obalovny v rámci stavby,
budou z dlouhodobého hlediska málo významné, mohou však významněji ovlivnit
krátkodobé koncentrace znečišťujících látek ve svém bezprostředním okolí.
Jako plošné zdroje budou v průběhu výstavby působit jednotlivá staveniště (ale
i další plochy zbavené vegetace), kde bude docházet zejména ke znovuzvíření již
usazených prachových částic (sekundární prašnost). Při pokládce živičného povrchu
lze rovněž očekávat zvýšené uvolňování aromatických uhlovodíků. Ze stavebních
strojů a z nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty, především oxidy dusíku,
oxid uhelnatý, pevné částice a v malém množství také uhlovodíky. Případné deponie
výkopového materiálu bude třeba umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby,
aby byl minimalizován jejich negativní vliv na obyvatelstvo (zejména prašnost).
Liniovými zdroji budou během stavby zejména staveništní komunikace a
nákladní doprava, odvážející vytěženou zeminu a přivážející potřebný stavební
materiál.
V tab. B.8. je proveden předběžný odhad denní produkce emisí, které lze
očekávat při emisně nejvýznamnější fázi stavby. Jedná se o zemní práce, které budou
probíhat jednak při hloubení zářezů, jednak v celé délce stavby v rámci skrývky
povrchové vrstvy zeminy.
Odhad je proveden pro jednu lokalitu, na které pracuje typická sestava
stavebních strojů, zajišťující výstavbu komunikace v celé její šíři. V emisích je
zahrnuta sekundární prašnost vznikající při nakládání se zeminou. Odhad je proveden
pro prostor staveniště, a pro komunikace pro staveništní dopravu (na 1 km
komunikace).
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Tab.B.8. Charakteristické hodnoty emisí ze stavební činnosti (kg.den-1)
jednotka

částice PM10

-1

Stroje působící na staveništi

kg.den
-1

Pohyb NA po navazujících komunikacích

-1

kg.km .den

benzen

oxidy dusíku

8,3

0,005

10,0

6,1

0,004

4,5

Provoz
Po uvedení do provozu bude silnice I/43 novým liniovým zdrojem znečištění
ovzduší v zájmovém území. Pro účely Dokumentace bylo zpracováno modelové
hodnocení vlivu provozu silnice na kvalitu ovzduší (Příloha 3).
V tabulce B.9. je uvedeno porovnání celkové produkce emisí v roce 2025
v situaci bez výstavby a po výstavbě silnice I/43. Z porovnání je patrné, že po
zprovoznění I/43 lze očekávat mírné zvýšení celkové emisní zátěže na komunikacích.
To je způsobeno nárůstem intenzit dopravy na navrhované komunikaci. Dále se na
zvýšení emisí bude podílet i zvýšení návrhové rychlosti dopravního proudu. Z hlediska
imisních dopadů je však tento nárůst zcela kompenzován skutečností, že nová silnice
odvádí dopravu z prostoru obytné zástavby sídel.
Tab. B.9. Produkce emisí z přeložky silnice I/43 – rok 2025
Hodnocená
komunikace/trasa

Délka

oxidy
dusíku*

benzen

částice
PM10**

I/43 var. A
I/43 var. B
stávající I/43

oxid
uhelnatý

těkavé
org.
látky

t.rok-1

km
stávající I/43

částice
PM2,5**

benzo(a)pyren
kg.rok-1

17,0

Stav bez výstavby přeložky silnice I/43
43,8
0,4
97,9
25,9
39,5

1,1

0,30

13,0
12,7
17,0

Stav po výstavbě přeložky silnice I/43
10,8
0,1
31,3
8,2
10,5
10,5
0,1
30,2
7,9
10,2
38,0
0,3
87,1
23,0
34,4

0,4
0,4
1,0

0,08
0,08
0,26

* produkce NO2 činí cca 3 – 10 % z celkových emisí NOx

** zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy

B.III.2. Odpadní vody
Výstavba
Množství splaškových odpadních vod v době výstavby bude přibližně stejné
jako odběr pitné vody, tj. 60 – 120 l/os/den. Množství odpadních vod z oplachu
automobilů a stavebních strojů je možné odhadnout na 50 – 70 l/oplach vozidla.
Odpadní vody splaškové musejí být zachycovány a odváděny buď do kanalizace nebo
odváženy na ČOV. Vody z oplachu vozidel musejí být zachycovány a vedeny přes
nádrže zachycující nerozpuštěné látky a přes odlučovače ropných látek.
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Provoz
Při provozu silnice I/43 budou veškeré vody odváděné z komunikace tvořit
dešťové odpadní vody. Voda z vozovky bude odváděna do betonových žlabů podél
silnice a odtud do vybraných recipientů. Přehled předpokládaných cílových recipientů
dešťových odpadních vod je uveden v tab. B.10.
Předpokládané cílové recipienty byly stanoveny v této Dokumentaci na základě
podélných profilů navržené silnice I/43 ve všech místech lokálního výškového minima
a dále u všech mostů. Pokud se v takto určeném bodě nacházela vodoteč, je jako
recipient úseku nad vodotečí a vozovky na mostě uvažována tato vodoteč. Pokud se
jednalo o lokální minimum nivelety, je předpokládáno zasakování. Místa zasakování
v tabulce byla lokalizována v takto určeném staničení, reálně však může být
zasakovací prvek umístěn i jinde po trase (před daným bodem), může jít o podélný
liniový zasakovací prvek, popř. může být instalováno zasakovacích prvků několik
apod. Přesný návrh odvodnění komunikace bude proveden po upřesnění směrového a
výškového vedení silnice a na základě požadavků orgánů veřejné správy.
Množství odpadních vod určené pro jednotlivé vodoteče vstupuje přímo do
výpočtu kvantitativního a kvalitativního ovlivnění toku v části D této Dokumentace.
Nepředpokládá se, že by kanalizační systém silnice křižoval mosty nad vodními toky,
to znamená, že do toku je odváděna voda pouze z úseku výškově nad daným tokem.
Tab. B.10. Odvod dešťových odpadních vod ze silnice I/43
varianta A
Úsek

Vyústění
km

0,000 – 0,585
0,585 – 1,705
1,705 – 2,433
2,433 – 3,816
3,816 – 4,415
4,415 – 4,687
4,687 – 5,750
5,750 – 6,080
6,080 – 6,641
6,641 – 8,074
8,074 – 8,335
8,335 – 8,616
8,616 – 9,250
9,250 – 11,400
11,400 – 12,100
12,100 – 12,446
12,446 – 13,000

0,174
1,705
2,433
2,929
3,816
4,687
5,248
6,080
6,641
8,074
8,335
8,520
8,616
9,500
11,400
12,446
12,675

Recipient
Za nádražím
bezejmenný tok
bezejmenný tok
Rychnovský potok
bezejmenný tok
Červený potok
bezejmenný tok
Květná
bezejmenný tok
bezejmenný tok
bezejmenný tok
zasakování
Lukovský potok
zasakování
bezejmenný tok
Ostrovský potok
zasakování
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odvodňovaná
plocha silnice
(m2)
5 558
10 640
6 916
13 139
5 691
2 584
10 099
3 135
5 330
13 609
2 480
2 674
6 023
20 425
6 650
3 287
5 263

odváděný
objem
(m3 / rok)
3 457
6 618
4 302
8 172
3 540
1 607
6 281
1 950
3 315
8 464
1 542
1 663
3 746
12 704
4 136
2 044
3 273
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varianta B
Úsek

Vyústění
km

0,000 - 0,585
0,585 - 1,705
1,705 - 2,433
2,433 - 3,816
3,816 - 4,415
4,415 - 4,687
4,687 - 5,750
5,750 - 6,080
6,080 - 6,641
6,641 - 8,051
8,051 - 8,321
8,321 - 8,640
8,640 - 8,870
8,870 - 11,696
11,696 - 12,250
12,250 - 12,720

0,174
1,705
2,433
2,929
3,816
4,687
5,248
6,080
6,641
8,051
8,321
8,385
8,640
9,700
11,696
12,72

Recipient
Za nádražím
bezejmenný tok
bezejmenný tok
Rychnovský potok
bezejmenný tok
Červený potok
bezejmenný tok
Květná
bezejmenný tok
bezejmenný tok
bezejmenný tok
zasakování
Lukovský potok
zasakování
bezejmenný tok
zasakování

odvodňovaná
plocha silnice
(m2)
5 558
10 640
6 916
13 139
5 691
2 584
10 099
3 135
5 330
13 395
2 565
3 031
2 185
26 847
5 263
4 465

odváděný
objem
(m3 / rok)
3 457
6 618
4 302
8 172
3 540
1 607
6 281
1 950
3 315
8 331
1 595
1 885
1 359
16 698
3 273
2 777

Do odvodňovacích příkopů bude odváděna voda z povrchu vozovky silnice,
voda prosakující a stékající ze svahů v násypech a zářezech. Celkové množství
srážkové vody odtékající z vozovky silnice I/43 bude pro průměrné roční srážky činit
v jednotlivých variantách:


varianta A: 76 814 m3.rok-1



varianta B: 75 160 m3.rok-1

V zimním období je možné očekávat cca 25 % celoročních srážek.
Znečištění odpadních vod je způsobeno jednak látkami uvolňujícími se
z povrchu vozovky, dále jsou ve vodách uniklé provozní kapaliny a pohonné hmoty
(benzín, nafta, motorové oleje) a látky z otěru pneumatik, brzd apod. V zimním období
jsou odpadní vody znečištěny zejména posypovými látkami (chloridové, sodné ionty).
Typické znečištění vod odtékajících z komunikací bylo předmětem výzkumu
VÚV TGM. Získané hodnoty, které byly zveřejněny v Technických podmínkách
Ministerstva dopravy č. 202 „Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a
rychlostních silnic“ s účinností od 1. 12. 2008, jsou uvedeny v tab. B.11. Tyto údaje se
týkají více zatížených komunikací vyšší třídy, u silnice I. třídy je možné očekávat
koncentrace poněkud nižší.
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Tab. B.11. Ukazatele kvality vod odtékajících z dálnic a rychlostních silnic
Ukazatel kvality vody
Pb
Cd*
Ni*
Hg
Cr*
Cu
Zn
Cl
C10-C40
benzo(b) fluoranten
benzo(k) fluoranten
benzo(a)pyren
benzo(g,h,i)perylen
indeno(l ,2,3-cd)pyren
fluoranten
Suma 6 PAU

Jednotka
µg.l-1
µg.l-1
µg.l-1
µg.l-1
µg.l-1
µg.l-1
µg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
ng.l-1
ng.l-1
ng.l-1
ng.l-1
ng.l-1
ng.l-1
ng.l-1

Průměr
3,82
0,406
45,3
0,199
4,83
19,0
142
1 095
0,145
7,66
5,87
5,63
6,29
5,69
21,2
7,66

Medián
2,40
0,190
21,8
0,140
4,50
13,7
69,0
726
0,145
3,75
3,65
2,10
3,33
3,25
9,80
3,75

Q90
6,10
0,770
132
0,270
6,80
52,8
400
1 510
0,88
20,4
15,7
11,8
13,1
15,5
63,0
20,4

* mezi lokalitami byly statisticky významné rozdíly

B.III.3. Odpady
Nakládání s odpady bude zajišťováno v souladu se zákonem o odpadech č.
185/2001 Sb. V době výstavby bude vznikat především odpad charakteristický pro
stavební činnost (skupina 17), odpad z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících
materiálů (skupina 08), odpadní obaly (skupina 15) a odpady podobné komunálnímu
odpadu (skupina 20).
V rámci výstavby bude v částech trasy nutno provést výkopy pro vybudování
zářezů, v části trasy povede silnice v náspech. V místech zářezů bude vznikat
výkopová zemina a hornina, v místech násypů bude naopak zemina navážena.
Orientační odhad množství výkopové zeminy a množství zeminy v násypech je uveden
v tab. B.12. V tomto odhadu není uvažováno s kvalitou zeminy a vytěžených hornin,
pouze je porovnáván potřebný objem.
Jak je zřejmé z tab. B.12. bilance je mírně nevyrovnaná, výstavba silnice si
vyžádá odvoz cca 55 – 65 tis. m3 zeminy. Obě varianty se co do nároků jeví víceméně
srovnatelné, mírně nižší objemy nutného přesunu zeminy byly zjištěny ve variantě B,
avšak celková bilance je v této variantě méně vyrovnaná.
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Tab. B.12. Objem zeminy a hornin přemístěných v rámci stavby (m3)
Varianta
Násypy (dovoz materiálu)
Zářezy (odvoz materiálu)
Celkový objem přemisťované zeminy
Bilance (+ dovoz; - odvoz)

Varianta A
400 505
455 472
855 977
-54 967

Varianta B
391 254
454 398
845 652
-63 144

Množství ostatních stavebních odpadů není v současnosti možné s dostatečnou
přesností odhadnout, nebude se však jednat o množství odlišné od jiných obdobných
záměrů.
U vytěžené zeminy bude sledována její kvalita a nakládání s ní bude prováděno
podle aktuálně zjištěných vlastností a obsahů znečišťujících látek.
Přehled odpadů, které je možné očekávat při výstavbě komunikace, je uveden
v tab. B.13.
Tab. B.13. Druhy a kategorie odpadů – odpady vznikající při stavební činnosti
Číslo
odpadu
08 01 11
08 01 12
08 04 09
08 04 10
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
17 01 01
17 01 02
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 01
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 03
17 05 04

Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Beton
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné
látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Měď, bronz, mosaz
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
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O
O
O
O
O
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Číslo
odpadu
17 06 03
17 06 04
17 09 03
17 09 04
20 01 11
20 03 01

Název odpadu
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Textilní materiály
Směsný komunální odpad

Kategorie
odpadu
N
O
N
O
O
O

Za provozu budou vznikat odpady zejména v důsledku oprav komunikace,
v malé míře též odpady vzniklé vlivem havárie nebo neukázněnosti řidičů. Pravidelně
bude při čištění komunikací vznikat odpad podobný komunálnímu a uliční smetky.
Výjimečně se budou na silnici objevovat absorpční čisticí tkaniny z likvidace havárie,
příp. odhozené pneumatiky, autovraky, železné i neželezné kovy a sklo.
Výčet předpokládaných druhů odpadů, které vzniknou při provozu komunikace,
je uveden v tab. B.14. Množství odpadů bude upřesněno v dalších stupních projektové
dokumentace.
Tab. B.14. Druhy a kategorie odpadů – odpady vznikající při provozu silnice
Číslo
08 01 11
08 01 12
13 02 00
15 02 01
16 01 03
16 01 04
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 06

Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Autovraky
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Odpad z čištění kanalizace
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Kategorie

Množství
(t/rok)

N

do 0,05

O
N

do 0,05
do 0,05

N

do 0,05

O
N
O
O
O
O
O
O
O
O

do 0,05
do 5
do 0,1
do 0,1
do 0,1
do 0,1
2
5
15
3

s. r. o.

DOKUMENTACE EIA
SILNICE I/43 V ÚSEKU R35 – LANŠKROUN

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

B.III.4. Hluk
Silniční doprava je významným zdrojem hluku, který způsobují motorová
vozidla pohybující se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě
komunikace (časově omezené působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek
běžného provozu vozidel (trvalé působení). Hluk emitovaný v období vlastní výstavby
komunikace je jevem přechodným, pro obyvatelstvo v okolí silnice má klíčový
význam hluk emitovaný vlastní automobilovou dopravou po uvedení nové komunikace
do provozu.
Navrhovaná komunikace bude pro nejbližší okolí představovat nový zdroj
hluku. Hladinu akustického tlaku A v referenční vzdálenosti 7,5 m od navržené
komunikace uvádí tabulka B.15. Uvedená hodnota odpovídá dopravní zátěži na
navržené silnici v podélném sklonu, který je ve vymezeném úseku převládající.
Tab. B.15. Hladina akustického tlaku A v referenční vzdálenosti 7,5 m od komunikace
Silnice I/43 v úseku

při sklonu

Lp ve vzdálenosti 7,5 m od komunikace dB(A)

(%)

denní doba

noční doba

MÚK s R35 – Mladějov Na Moravě

1,0

61,3

55,1

Mladějov Na Moravě – Luková/Žichlínek

1,0

60,1

54,3

Luková/Žichlínek – Lanškroun

1,0

60,5

54,5

Mezi další faktory, které ovlivňují hluk z automobilové dopravy, patří zejména
stáří vozidel, jejich technický stav a způsob jízdy. Díky technickému vývoji se na
komunikacích pohybuje stále větší podíl automobilů s příznivějšími hlukovými
charakteristikami. Výslednou hladinu hlukové zátěže ovlivňují následující faktory:


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



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

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

 technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.)
Dočasným zdrojem akustické zátěže v území bude výstavba komunikace
v místě stavby a podél tras staveništní dopravy. Tento zdroj bude významně působit po
časově omezenou dobu na své nejbližší okolí (tj. zejména na přilehlou zástavbu).
Negativní působení lze očekávat zejména podél staveništních tras při zemních pracích
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a zavážce stavebního materiálu. Vzhledem k rozsahu výstavby je nutno optimalizovat
příjezdové trasy tak, aby byl na hranici chráněného prostoru obytné zástavby splněn
požadovaný hygienický limit.
B.III.5. Záření
Posuzovaná komunikace nebude zdrojem elektromagnetického záření.
B.III.6. Významné terénní úpravy
Při výstavbě silnice I/43 bude docházet k úpravám v souvislosti s vedením
nivelety komunikace v maximálních povolených podélných sklonech pro návrhovou
kategorii silnice, kdy si výstavba vyžádá vybudování zářezů a násypů. Největších
rozměrů dosahují náspy ve variantě A:


v km 3,7 – 4,1: násep o délce cca 600 m a výšce max. 10 m



v km 5,5 – 6,0: zářez o délce cca 500 m a výšce max. 9 m



v km 8,5 – 9,5: násep o délce cca 1 km a výšce max. 8 m, přechod mostem přes
železniční trať



km 12,1 – 12,7: násep přes údolí a most přes potok, výška náspu max. 9 m

Ve variantě B pak významnější náspy a zářezy budou v následujících lokalitách:


v km 3,7 – 4,1: násep o délce cca 600 m a výšce max. 10 m



v km 5,5 – 6,0: zářez o délce cca 500 m a výšce max. 9 m



v km 8,3 – 9,6: násep o délce cca 1,3 km a výšce max. 9 m, přechod mostem přes
železniční trať

Terénní úpravy budou významné zejména na lokální úrovni. Horizontální
příčné rozměry náspů se pohybují do 40 m, zářezů do 45 m.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Krajina je v posuzované oblasti mírně zvlněná, se střední vertikální členitostí.
Hospodářsky je intenzivně využívaná – sprašové pokryvy jsou velmi vhodné pro
zemědělské hospodaření.
Na východním a západním okraji hodnoceného území se vyskytují poměrně
zachovalé, přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy. Nejhodnotnější ekosystémy
v širším zájmovém území jsou chráněny prostřednictvím území soustavy NATURA
2000 (evropsky významná lokalita Rychnovský vrch a Hřebečovský hřbet), další
pak jako registrované významné krajinné prvky. Hodnotné ekosystémy, tvořené
lesními porosty s četnými skalními výchozy, se nalézají rovněž na západním okraji
řešené oblasti nedaleko Mladějova. V těchto dochovaných resp. přírodovědecky
hodnotných ekosystémech byl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů.
Nejvýznamnějšími toky jsou Moravská Sázava a její pravostranné přítoky
Bukovský, Rychnovský, Lukovský a Ostrovský potok, na které navazuje síť menších
vodních toků. V území se vyskytuje několik větších i menších vodních ploch
(rybníků). Jejich nejvýznamnější soustava se nachází východně od trasy hodnocené
komunikace u obce Třebařov. Jedná se o řetěz šesti menších rybníků, zakončených
Prostředním rybníkem (nebo též Velkým Třebařovským) při slepém rameni Moravské
Sázavy. Významným protipovodňovým prvkem je poldr Žichlínek vybudovaný v roce
2007, který má chránit oblast horní části povodí Moravy.
Hlavními centry osídlení jsou města Lanškroun a Moravská Třebová, mezi
nimiž se nachází několik menších sídel. Dnešní Lanškroun je se svými 10 000
obyvateli rychle se rozvíjejícím městem s výrazným zastoupením průmyslu z oborů
elektroniky, strojírenství a papírenství. Moravská Třebová leží na pomezí Čech a
Moravy. V průmyslové výrobě je lehké a střední strojírenství a textilní průmysl.
Historická jádra obou měst jsou vymezena jako městské památkové rezervace.
C.I.1. Zvláště chráněná území přírody
Navrhované trasy I/43 nezasahují do žádného území zvláště chráněného podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejbližším zvláště chráněným
územím je PP Pod Skálou, která se nachází 2,7 km západně od navržené trasy silnice.
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Zvláště chráněné území bylo zřízeno k ochraně suťových bučin s bohatým
zastoupením tisu červeného (Taxus baccata) – jedná se o největší výskyt tisu
červeného v regionech Pardubicka i Královéhradecka. Tis se zde vyskytuje jako
přirozená součást lesních společenstev, jež je možné přiřadit k svahové jedlové bučině
Abieto-Fagetum anebo klenové bučině Acereto-Fagetum. V porostech jedlové bučiny
jsou přimíšeny javory klen a mléč, jasan, jeřáb, borovice a smrk. Pro ochranu bylo
vybráno území s největší koncentrací tisu, který se i v okolí chráněného území
vyskytuje na více místech. Květena na lokalitě je různorodá – rostou zde druhy
s odlišnými ekologickými nároky. Kromě jiných zde roste také např. hořeček brvitý
(Gentianopsis ciliata), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), česnek medvědí (Allium
ursinum) a zvláště chráněná okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Žije zde také
řada druhů ptáků, ze zvláště chráněných např. výr velký (Bufo bufo) a holub doupňák
(Columba oenas). Území bylo v minulosti poznamenáno těžební činností. Přírodní
památka byla zřízena výnosem Ministerstva kultury 21. 11. 1954, její rozloha činí
21,10 ha.
V území se nevyskytují velkoplošná zvláště chráněná území přírody.
C.I.2. NATURA 2000
Trasa I/43 se přibližuje do vzdálenosti 2 km k evropsky významné lokalitě
Hřebečovský hřbet CZ0530020, která byla doplněna do národního seznamu soustavy
NATURA 2000 nařízením vlády 371/2009 Sb. EVL byla vyhlášena k ochraně biotopů
– lesů svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, chasmofytické vegetace
vápnitých skalnatých svahů a bučin asociace Asperulo-Fagetum. EVL tvoří výrazný
nesouměrný hřbet táhnoucí se v ose sever – jih na česko-moravském pomezí mezi
obcemi Svitavy a Moravská Třebová, v celkové délce téměř 20 km – od obce
Mladějov na Moravě po Pohledy.
Dále se ve vzdálenosti 2,7 km od navržené trasy silnice I/43 vyskytuje evropsky
významná lokalita Rychnovský vrch (kód lokality CZ0530149). V lokalitě jsou
chráněna vybraná stanoviště. Při mapování pro účely systému NATURA 2000 byl
zjištěn výskyt velkého množství chráněných druhů. Jedná se o členité území se
zachovalými přírodě blízkými porosty květnatých bučin a svahových luk a výskytem
řady ohrožených druhů. Centrem lokality je hřbet Rychnovského vrchu (541 m n. m.),
na který navazují stráně s převážně nelesní vegetací na západním úpatí vrchu a
částečně lesní komplex Rychnovského lesa na východním úpatí hřbetu. Dominantní
lesní vegetaci tvoří květnaté bučiny. V menší míře jsou zastoupeny acidofilní bučiny,
na prudších svazích suťové lesy, na úpatí svahů hercynské dubohabřiny. V nivách
vodních toků se nachází údolní jasanovo-olšové luhy. Z lučních společenstev
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převládají na svazích mezofilní ovsíkové louky a poháňkové pastviny, podél toků a ve
sníženinách vlhké pcháčové louky a tužebníková lada. Neobhospodařované luční
partie zarůstají vysokými mezofilními a xerofilními křovinami. Porosty menších
rybníků ve východním cípu lokality tvoří chudá makrofytní vegetace přirozeně
eutrofních a mezotrofních stojatých vod, rákosiny eutrofních stojatých vod a vegetace
vysokých ostřic, která je zastoupena i v dalších částech území.
C.I.3. Památné stromy
Navržená I/43 se ve třech místech přibližují k památným stromům. Výčet a
charakteristika stromů v blízkosti jednotlivých tras je uvedena v tabulce C.1.
Tab. C.1. Vyhlášené památné stromy do vzdálenosti 1 km od osy I/43
Obec

Botanický druh

výška
(m)

obvod
kmene
(cm)

stáří
(roky)

vzdálenost
od I/43 (m)

počet
stromů

Žichlínek

jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia)

15

307

100-150

600

1

Žichlínek

lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

20

380

150

130

1

Žichlínek

lípa malolistá (Tilia cordata)

25

630/310

150-300

275

2

C.I.4. Významné krajinné prvky
V okolí navržené trasy se nacházejí registrované významné krajinné prvky
(VKP). Do vzdálenosti cca 1 km od osy komunikace je možné zaznamenat:


VKP Žichlínek – Jedná se o 7 lokalit v blízkém okolí obce Žichlínek, ve vzdálenosti
200 – 1500 m východně od navržené komunikace. Hlavním důvodem ochrany je
estetická krajina.



VKP Na Hošce – nachází se 2 km severozápadně od Rychnova na Moravě, 1,5 km od
obce Květná. Od navržené komunikace je vzdálen 1 km na východ. Hlavním důvodem
ochrany je remíz s příznivými podmínkami pro hnízdění ptactva.



VKP Potok Květná – nachází se 2 km východně od obce Květná, na středním toku
Květné, 100 m východně od navržené komunikace. Hlavním důvodem ochrany je
přirozené a částečně antropicky ovlivňované společenstvo potoka s běžnou květenou.



VKP Remíz v rybnících – nachází se 1 km západně od Rychnova na Moravě,
přibližně 1 km východně od navržené komunikace. Hlavním důvodem ochrany je
náletový remíz na bývalé neplodné půdě s běžnými druhy dřevin a bylin a polokulturní
svažitá květnatá louka (pupava bezlodyžná, ocún jesenní, bradáček vejčitý, mochna
nátržník).

Trasou silnice není žádný z těchto registrovaných významných krajinných
prvků dotčen.
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VKP ze zákona představují lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní
nivy. Trasa prochází nebo se dotýká lesních porostů na následujících místech:


cca km 1,2 v katastrálním území obce Kunčina (okraj lesa)



cca km 3,6 v katastrálním území obce Rychnov na Moravě (přechod přes větrolam)



cca km 8,7 v katastrálním území obce Žichlínek (přechod přes remízek) – pouze
varianta A

V blízkosti trasy silnice I/43 se nenacházejí žádná rašeliniště.
Silnice I/43 bude přetínat několik vodních toků. Jejich přehled a způsob
překonání vodního toku navržený v projektové dokumentaci je uveden v tabulce C.2.
Tab. C.2. Přehled přechodů silnice I/43 přes vodní toky
Varianta A
km
0,174
1,705
2,433
2,929
3,816
4,687
5,248
6,080
6,641
8,074
8,335
8,616
11,400
12,446

Recipient
Za nádražím
bezejmenný tok
bezejmenný tok
Rychnovský potok
bezejmenný tok
Červený potok
bezejmenný tok
Květná
bezejmenný tok
bezejmenný tok
bezejmenný tok
Lukovský potok
bezejmenný tok
Ostrovský potok

Plánovaný způsob překonání vodního toku
propust
most, blíže nespecifikovaný
most, blíže nespecifikovaný
propust
most, blíže nespecifikovaný
most, blíže nespecifikovaný
most, blíže nespecifikovaný
most, blíže nespecifikovaný
most, blíže nespecifikovaný
propust
propust
most o délce 24 m
propust
most o délce 10 m

varianta B
km
0,174
1,705
2,433
2,929
3,816
4,687
5,248
6,080
6,641

Recipient
Za nádražím
bezejmenný tok
bezejmenný tok
Rychnovský potok
bezejmenný tok
Červený potok
bezejmenný tok
Květná
bezejmenný tok

Plánovaný způsob překonání vodního toku
propust
most, blíže nespecifikovaný
most, blíže nespecifikovaný
propust
most, blíže nespecifikovaný
most, blíže nespecifikovaný
most, blíže nespecifikovaný
most, blíže nespecifikovaný
most, blíže nespecifikovaný
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km
8,051
8,321
8,640
11,696

Recipient
bezejmenný tok
bezejmenný tok
Lukovský potok
bezejmenný tok

Plánovaný způsob překonání vodního toku
propust
propust
most o délce 38 m
propust

U většiny potoků a říček, které trasa překonává, není zachována niva, toky jsou
napřímené a regulované. U Lukovského potoka byla niva v minulých letech
revitalizována, potok je veden umělými meandry, jeho niva slouží jako poldr. Nivu
potoka zasahuje navržená trasa ve variantě B.
V okolí trasy silnice I/43 se nacházejí dva rybníky, hodnocená silnice se
žádného z nich přímo nedotýká. Přehled vodních ploch ve vzdálenosti do 500 m od
osy komunikace je uveden v tab. C.3.
Tab. C.3. Přehled vodních ploch v blízkosti trasy silnice I/43
Staničení (km)

Vzdálenost od osy
(m)

Název

8,1

Kozí rybník u Lukové

11,5

Rybník v obci Žichlínek

var. A – 90 m
var. B – 125 m
var. A – 400 m
var. B – 400 m

Rozloha (ha)
1,44
0,19

V území se nevyskytují žádná přírodní jezera.
C.I.5. Územní systém ekologické stability
Územní systémy ekologické stability tvoří soubor ekologicky významných
segmentů krajiny a ekosystémů a umožňují trvalou existenci přirozených rostlinných i
živočišných druhů v krajině. Nadřazeným závazným podkladem je územně technický
podklad (ÚTP) nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability
– ÚSES ČR (MMR ČR, 1996). Lokální prvky ÚSES jsou vymezeny územně plánovací
dokumentací.
Plánovaná trasa křižuje následující prvky územního systému ekologické
stability:
Nadregionální ÚSES:


biokoridor nadregionálního významu Uhersko–K132; komunikace kříží osu biokoridoru v cca km 1,3
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Lokální ÚSES:


lokální biocentrum LBC 14 U Mladějovské hranice, vymezené v lesním porostu,
kterého se trasa dotýká v km 1,3



lokální biokoridor vymezený podél bezejmenného toku, který komunikace přechází
v km 1,7. Navržená trasa v tomto místě přemosťuje potok i s jeho hojným vegetačním
doprovodem.



lokální biokoridor V vymezený podél Rychnovského potoka, který komunikace
přechází v km 2,4. Navržená trasa v tomto místě přemosťuje potok a jeho vegetační
doprovod.



lokální biokoridor, který komunikace přechází v km 3,6, je vymezen podél pásu
dřevin a polní cesty, vysazená topolová alej spontánně přechází do pestřejšího
stromového porostu.



lokální biokoridor na km 3,8 – komunikace přechází přes strouhu s doprovodem
rákosu, kopřivy, svízele přítuly a povázky, psárky, kerblíku, ovsíku a s občasným
výskytem pcháče zelinného.



lokální biokoridor XXIII vymezený podél Červeného potoka, který komunikace
přechází v km 4,7. Ve stromovém doprovodu zmíněného potoka převládají olše, vrby
křehké, bezy černé a brsleny, v bylinném patře byly nalezeny např. bršlice kozí noha,
tužebník jilmový, maliník atd.



lokální biokoridor 5-7 vymezený podél Lukovského potoka a přilehlých vlhkomilných
společenstev, které komunikace přechází v km 8,6 (var A), resp. km 8,65 (var B).



lokální biokoridor kříží komunikace na km 11,4 (var A), resp. km 11,7 (var B). Jedná
se o potok, který opouští krátce před tímto místem zatrubnění.



v km 12,4 protíná komunikace varianty A lokální biokoridor 1-2, jenž je tvořen
Ostrovským potokem a přilehlými loukami. Stromový doprovod tvoří olše, vrba
křehká, javor klen, jasan, občas střemcha obecná. V podrostu se vyskytují bršlice kozí
noha, kopřiva dvoudomá, česnáček lékařský, svízel přítula.

Další vymezené prvky ÚSES v okolí navrhované trasy silnice I/43 jsou:
Lokální ÚSES:


lokální biocentrum, nacházející se cca 700 m jihozápadně od počátku osy
komunikace, je v jeho severní části ohraničené Červenohorským potokem. Na toto
lokální biocentrum navazuje lokální biokoridor, jež je tvořen bezejmenným
levostranným přítokem Červenohorského potoka.



na východ od navržené trasy (km 0,0 – 1,3) se nachází skupina lokálních biocenter
tvořená lesními porosty. Jedná se o lokální biocentrum 14 U Mladějovské hranice,
lokální biocentrum 15 Smrčina a lokální biocentrum 16 Za Pískama.
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skupina třech lokálních biocenter (např. U Železnice) na západ od km 1,5 navržené
trasy ve vzdálenosti cca 1 km.



na lokální biokoridor V navazuje na východ od navržené trasy v km 2,2 lokální
biocentrum Mladějovské rybníky.



východně od trasy komunikace (km 2,0) ve vzdálenosti asi 500 m je veden
západovýchodním směrem lokální biokoridor, jež se napojuje na lokální biocentrum
10 Jezevčí díry. Prochází podél bezejmenného potoka a přilehlého porostu.



na koridor komunikace, na cca 2,8 km, přiléhá z východu lokální biocentrum, jež se
nachází na okraji obce Rychnov na Moravě. Středem tohoto biocentra protéká
Rychnovský potok.



na výše zmiňované lokální biocentrum a lokální biokoridor V navazuje lokální
biokoridor XVIII, který kopíruje Rychnovský potok.



lokálním biokoridorem IV jsou spojeny lokální biocentra Za Červeným a Pod
větrolamem. Obě biocentra představují zalesněné svahy nad bezejmennou vodotečí.
Komunikace na cca 4 km probíhá východně od biocentra Za Červeným ve vzdálenosti
cca 700 m a západně od biocentra Pod větrolamem ve vzdálenosti 500 m.



lokální biokoridor XV navazuje na lokální biocentrum Pod větrolamem a pokračuje
směrem na východ přes Rychnovský rybník až k lokálnímu biocentru Pod
rychnovskými rybníky.



biokoridory lokálního významu II a XII na západní straně navržené trasy v km 4,3 –
5,0 se napojují na lokální biocentrum Na Červeném potoku, jež představuje zalesněné
údolí nad bezejmenným tokem, který s přiléhajícím porostem pokračuje jako lokální
biokoridor XXIII a na km 4,7 protíná navrhovanou komunikaci.



cca 100 m východně od 7,3 km se nachází lokální biocentrum U Květné.



biokoridor lokálního významu lemuje z východu koridor komunikace na km 7,3 – 8,5.
Tento koridor tvoří tok Květná, polní cesta a přilehlé porosty.



ve vzdálenosti 900 m od km 7,0 trasy je veden lokální biokoridor X, na němž je
vymezeno lokální biocentrum V koutech, kde najdeme kromě zalesněného území i
rybník.



na lokálním biokoridoru 5-6 je vytvořeno lokální biocentrum 7, které je porostlé
100 m širokým stromovým pásem ve svahu nad Moravskou Sázavou. Nachází se 1 km
jihovýchodně od km 8,7 trasy. Na sever od tohoto biocentra vychází lokální
biokoridor 6-7, jenž kopíruje koryto Moravské Sázavy a její vegetační doprovod.
Biokoridor ústí do lokálního biocentra 6 rozprostírajícího se na jihu obce Žichlínek.



směrem na severozápad ústí lokální biokoridor 5-7, jenž kříží komunikaci na 8,6 km
varianty A, do lokálního biocentra 5. Toto biocentrum zahrnuje vodoteč Luková
včetně okolních nádrží, rozprostírá se na okraji obce Luková. Od biocentra dále na
západ proti proudu toku Luková pokračuje lokální biokoridor.
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mezi km 9,5 – 12,0 ve vzdálenosti 800 – 900 m západně probíhá lokální biokoridor
kopírující bezejmenný tok pramenící jižně pod Lanškrounem.



biocentrum Nad Úvozem přiléhá k hranici koridoru trasy na 11 – 11,5 km varianty A,
11,4 – 11,7 varianty B. Jedná se o zalesněné území západně od obce Žichlínek.



z biocentra Nad Úvozem vychází lokální biokoridor, který kříží komunikaci na km
11,4 (var A), km 11,7 (var B). V obci Žichlínek se rozděluje severním a jižním
směrem (až k 9,5 km trasy) podél Moravské Sázavy. Mezi obcemi Žichlínek a Sázava
přechází v lokální biocentrum 2, které je tvořeno soutokem Ostrovského potoka a
Moravskou Sázavou.



lokální biokoridor 1-2 přecházející přes 12,5 km trasy varianty A navazuje na lokální
biocentrum na jihovýchodním okraji Lanškrouna.



mezi obcemi Lubník a Žichlínek se nachází lokální biocentrum. Leží na východ od km
11,5 komunikace. Severovýchodně od tohoto biocentra vedou směrem na obce Sázava
a Lubník dva lokální biokoridory.

C.I.6. Archeologické lokality
Lanškrounsko se nenachází v tradiční sídelní oblasti, čemuž odpovídá nízký
počet pravěkých archeologických lokalit. Svoji roli ovšem nepochybně hraje i nízká
frekvence archeologické prospekce, řada lokalit dosud zcela jistě nebyla objevena.
Situace se mění až s nástupem vrcholného středověku, kdy vzniká řada osad
přežívajících dosud. V oblasti, kterou prochází trasa silnice I/43, je tedy nutné
očekávat výskyt archeologických nálezů při stavbě silnice.
V rámci předkládané Dokumentace byl zpracován podrobný přehled lokalit
dosud zaznamenaných archeologických nálezů, který je uveden v samostatné příloze
této Dokumentace. Archeologické lokality jsou zakresleny na výkresu 6, číslování dle
výkresu odpovídá číslům lokalit v příloze. Celkově bylo v řešeném území
zdokumentováno 16 lokalit. Z tohoto počtu se jich v pásmu 500 m po obou stranách
komunikace nachází 7. V přímém kontaktu s navrženou trasou silnice I/43 je pak 1
lokalita (obec Žichlínek), nelze však vyloučit objev nových lokalit při zahájení
zemních prací.
V následujícím přehledu jsou uvedeny archeologické lokality ve vzdálenosti do
500 m od osy posuzované silnice I/43:
3. Mladějov – Na místě byl povrchovými sběry prokázán výskyt šedomodrého
spongolitu – suroviny využívané pro výrobu štípaných nástrojů v mezolitu.
Přítomnost štípaných artefaktů však není spolehlivě prokázána, jedná se tedy o
lokalitu nejistou.
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4. Rychnov 3 – Lokalita s prokázaným výskytem mezolitické štípané industrie.
9. Květná – intravilán – Intravilán obce doložené písemnými prameny k r. 1304.
Odpovídající archeologické nálezy z centra obce dosud schází.
12. Luková – intravilán – Obec vrcholně středověkého založení poprvé v písemných
pramenech zmiňovaná k r. 1304. Z extravilánu obce máme doloženy četné
druhotné nálezy vrcholně středověké keramiky, doklady intaktně dochovaných
situací zatím neznáme.
14. Žichlínek – intravilán – Obec v písemných pramenech uvedená k r. 1304 dosud
postrádá z jádra obce odpovídající archeologické nálezy. V jižní části extravilánu
se nacházel vrcholně středověký hrádek Krotenful, zcela zničený při stavbě
železnice.
15. Sázava – intravilán – Obec v písemných pramenech uvedená k r. 1304 dosud
postrádá z jádra obce odpovídající archeologické nálezy.
16. Lanškroun – intravilán – Město poprvé uváděné v písemných pramenech k r. 1285
má historické jádro zapsané jako městská památková zóna. Archeologickými
výzkumu zde máme prokázány četné intaktní vrcholně středověké a novověké
situace. Při stavbě supermarketu Lidl mimo historické centrum byl objeven
pravěký, blíže nedatovatelný objekt.
Současně je nutno mít na paměti, že povrchová prospekce území je vždy
limitována tam, kde archeologické situace zůstávají mimo dosah zemědělské techniky.
Proto je třeba konstatovat, že ani popsaný přehled archeologických lokalit nebude
zdaleka úplný, neboť řada nálezů bude v hloubce mimo dosah pluhu, a tím i mimo
dosah dosavadního poznání. Během budování komunikace je tak nutno očekávat
objevení dosud zcela neznámých funerálních situací. Obdobně mohou být v hlubších
vrstvách odhaleny i další hromadné nálezy, jako jsou zbytky sídlištních situací
ukrytých pod erozními vrstvami, staré komunikace apod.
Celé zájmové území, zvláště pak známá naleziště a jejich přirozená zázemí, je
třeba chápat jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.
v platném znění. Z tohoto důvodu se na celou oblast vztahují i další ustanovení na výše
jmenovaný zákon navazující a obsažená především v zák. č. 50/1976 Sb. v platném
znění a zák. č. 100/2001 Sb.
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C.I.7. Území hustě zalidněná
V koridoru navržené trasy silnice I/43 se nevyskytují rozsáhlá hustě zalidněná
území. Největší koncentrací obyvatel v území lze zaznamenat ve městě Lanškrouně,
dále pak jsou obyvatelé soustředěni v obcích, které mají převážně charakter silničních
vsí, tj. sídel táhnoucích se podél hlavní průchozí komunikace bez přílišného
rozprostření v kolmých směrech.
C.I.8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
V současné době není v okolí plánované silnice žádná lokalita zatěžována nad
míru únosného zatížení. Vyšší zatížení je možné zaznamenat v okolí stávající I/43 při
průtahu obcí nebo těsném přiblížení zástavbě.
C.I.9. Staré ekologické zátěže
Území, jímž navržená trasa silnice I/43 prochází, nebylo v minulosti intenzivně
využíváno. Podle mapových informací České informační agentury životního prostředí
se v projektované trase silnice nenachází žádná známá stará zátěž nebo kontaminace.
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C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny
C.II.1. Klima a rozptylové podmínky
Zájmové území v okolí silnice I/43 je v klimatologickém členění dle Quitta
zařazeno do klimatické oblasti MT7. Charakteristiku klimatické oblasti MT7 zobrazuje
tabulka C.4.
Tab. C.4. Klimatické charakteristiky oblasti MT7 dle Quitta
Charakteristika

Označení

Oblast MT7

Počet letních dnů

LetD

30-40

Počet dnů s teplotou 10 °C a více

HVO

140-160

Počet mrazových dnů

MD

110-130

Počet ledových dnů

LD

40-50

Průměrná teplota v lednu

tI

-2 – -3 °C

Průměrná teplota v červenci

t VII

16-17 °C

Průměrná teplota v dubnu

t IV

6-7 °C

Průměrná teplota v říjnu
Počet dnů se srážkami 1 mm a více

tX

7-8 °C

s > 1 mm

100-120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

s VO

400-450 mm

Srážkový úhrn v zimním období

s VZ

250-300 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

sp

60-80

Počet dnů zamračených

o>0,8

120-150

Počet dnů jasných

o<0,2

40-50

Rozptylové podmínky v území je možné odhadnout podle větrné růžice, jejíž
celková podoba je uvedena v tab. C.5. Z tabulky je patrné, že v oblasti Lanškrouna a
Moravské Třebové jsou nejčastějšími směry nabíhajícího proudění jih a severozápad.
Nejméně časté je proudění od severovýchodu.
Z hlediska rozptylových podmínek je důležitý zejména výskyt bezvětří a
nízkých rychlostí větru. Bezvětří je možné očekávat v zájmovém území po 0,45 %
roční doby, v území je možné zaznamenat poměrně vysokou průměrnou rychlost větru
(5,3 m.s-1) a vysokou četností větrů vyšších rychlostí. V zájmovém území je tedy
možné očekávat příznivé prostředí pro rozptyl znečišťujících látek, ale současně i větší
náchylnost k výskytu prašnosti zvířené větrem.
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Tab. C.5. Odhad větrné růžice – Oblast Podorlická pahorkatina
TR*
m.s-1
1,7
5,0
11,0

S
1,03
4,04
0,46

SSV
0,80
2,80
0,28

Σ

5,52

3,88

*)

SV VSV
0,58 0,73
1,57 2,21
0,11 0,19

V
VVJ
0,88 0,69
2,86 2,78
0,28 0,29

Směr (v % roční doby)
JV
JJV
J
JZJ
0,50 0,80 1,10 1,22
2,70 4,79 6,88 6,21
0,31 1,17 2,03 1,35

JZ
1,35
5,55
0,67

ZZJ
1,06
5,47
1,25

Z
0,78
5,40
1,84

ZSZ
1,01
5,93
1,55

SZ
1,24
6,46
1,26

SSZ
1,13
5,25
0,86

2,25

4,01

3,50

7,56

7,79

8,02

8,48

8,95

7,23

3,13

3,75

6,75 10,00

8,78

Calm

součet

0,45
0,00
0,00

15,30
70,85
13,85

0,45

100,00

TR … třídní rychlost větru

C.II.2. Ovzduší
Současnou kvalitu ovzduší v okolí plánované trasy silnice I/43 je možné
vyhodnotit na základě údajů ze stanic imisního monitoringu. Tabulka C.6. uvádí
přehled nejbližších měřicích stanic, jejich typ a charakteristiku zóny, tab. C.7. a C.8.
uvádějí hodnoty imisních koncentrací zjištěných na těchto stanicích.
Tab. C.6. Přehled měřicích stanic kvality ovzduší v blízkosti hodnocené komunikace
Typ stanice

Zóna

Charakteristika zóny

EMTR

Kód

Moravská Třebová

Název

pozaďová

předměstská

přírodní, obytná

ESTV

Svitavy

pozaďová

městská

obytná

EUOP

Ústí n. O. – Podměstí

dopravní

městská

obytná

pozaďová

venkovská

zemědělská

EUORM Ústí n. Orl.

Tab. C.7. Koncentrace znečišťujících látek na stanicích v okolí I/43

Látka
SO2
NO2
PM10

Kód
Název
Provozovatel
Rok měření
Doba průměrování
1 hod (25. nejv. h.*)
24 hod (3. nejv. h.*)
1 rok
1 hod (19. nejv. h.*)
1 rok
24 hod (36 nejv.h.*)
1 rok

EMTR
Moravská Třebová
ČHMÚ
2009
2010
Imisní limit
350
125
–
200
40
50
40

2,5
13,4
34,0
23,0

2,9
16,9
52,0
28,5

ESTV
Svitavy
ZÚ
2009
2010
µg.m-3
32,0
17,8
7,7
75,6
24,2
35,6
39,8
21,4
24,2

EUOR
Ústí nad Orlicí
ČHMÚ
2009
2010
2,0
10,6
39,0
21,7

1,9
10,2
-

Tučně jsou uvedeny hodnoty nad hranicí imisního limitu

Poznámky:


limity jsou uvedeny dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. U oxidu dusičitého je k limitům
přičtena tzv. mez tolerance, platná pro rok 2009. Mez tolerance je část imisního limitu,
o kterou může být limit v daném roce překročen. Tato hodnota se průběžně snižuje až
k nulové hodnotě. To znamená, že nejvyšší přípustná hodnota znečištění ovzduší je v daném
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roce stanoven jako limitní hodnota + mez tolerance. Hodnoty překračující limit jsou uvedeny
tučně
v případě SO2 jsou legislativou tolerováno nejvýše 3 překročení denního a 24 překročení
hodinového limitu. Pro vyhodnocení se proto uvádí 4. resp. 25. nevyšší hodnota. Obdobně se
u 24hod koncentrací PM10 uvádí 36. nevyšší hodnota (tolerováno je 35 překročení) a u NO2
19. nejvyšší hodnota

Tab. C.8. Koncentrace těžkých kovů v ovzduší na stanicích v okolí I/43
rok 2009
Kód

Doba
Název prům.
1 rok
As
Cd
Ni
Pb

Jednotka
µg.m-3
ng.m-3
ng.m-3
ng.m-3
ng.m-3

EMTR
Moravská
Třebová
23,0

ESTV
Svitavy
21,4
0,7
0,3
0,6
5,3

EUOP
Ústí n. O. –
Podměstí
26,2
1,0
0,4
0,9
7,7

EUOR
Ústí n. Orl.
21,7

Imisní limit
40
6
5
20
500

Nevyplněná buňka znamená, že imisní hodnoty nebyly vykázány nebo imisní limit není stanoven

rok 2010
Kód

Doba
Název prům.
1 rok
As
Cd
Ni
Pb

Jednotka
µg.m-3
ng.m-3
ng.m-3
ng.m-3
ng.m-3

EMTR
Moravská
Třebová
28,5

ESTV
Svitavy
24,2
1,5
0,8
0,7
7,7

EUOP
Ústí n. O. –
Podměstí
1,7
0,3
1,3
9,9

EUOR
Ústí n. Orl.

Imisní limit
40
6
5
20
500

Nevyplněná buňka znamená, že imisní hodnoty nebyly vykázány nebo imisní limit není stanoven

Stanice imisního monitoringu v Moravské Třebové a Svitavách jsou cca do
vzdálenosti 10 km od jižního konce plánované trasy. Stanice v Ústí nad Orlicí je
vzdálená necelých 20 km od severního zakončení trasy I/43. Při interpretaci měřených
hodnot je však třeba přihlížet k typu jednotlivých stanic a k jejich umístění. Stanice
Ústí nad Orlicí – Podměstí, která jako jediná je klasifikována jako dopravní stanice,
vykazuje měřené hodnoty pro nejvíce znečišťujících látek. Tato stanice je umístěna
v zástavbě města Ústí nad Orlicí v sevřeném údolí, nedaleko silnice I/14 s intenzitou
dopravy cca 10 tisíc vozidel za den. Lze tedy předpokládat, že u hodnocené
komunikace, na níž je očekávána nižší intenzita dopravy a která je vedena otevřenou
krajinou, nebudou koncentrace znečišťujících látek vyšší než na uvedené stanici.
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Na základě zjištěných koncentrací lze charakterizovat kvalitu ovzduší v okolí
trasy následovně:


koncentrace oxidu siřičitého nepřekračují limitní hodnoty pro maximální hodinové ani
denní koncentrace, naměřené hodnoty se pohybují výrazně pod úrovní imisních limitů



průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se na všech vybraných stanicích v obou
časových horizontech pohybují pod úrovní 25 μg.m-3, hodinové koncentrace pak do
80 µg.m-3. V obou případech se měřené hodnoty pohybují tedy pod úrovní 50 %
imisních limitů zvýšených o mez tolerance



průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 se pohybovaly
v rozmezí 45 – 50 % imisního limitu, v případě maximálních denních koncentrací
pak v rozmezí 70 – 104 % limitu



koncentrace těžkých kovů se pohybují výrazně pod úrovní limitů, jejich překračování
je možné prakticky s jistotou vyloučit

Lze tedy konstatovat, že obdobně jako v jiných částech ČR jsou v řešeném
území nejvíce problematickou znečišťující látkou suspendované částice PM10, kde se
maximální 24hodinové koncentrace přibližují imisnímu limitu, v roce 2010 byla na
stanici v Moravské Třebové naměřena denní koncentrace PM10 na úrovni překračující
limit. Pro ostatní polutanty nebyly na stanicích v širším okolí hodnocené stavby imisní
limity překročeny. Na základě uvedených údajů a vzhledem k charakteru území je
možné předpokládat, že v okolí plánované trasy silnice I/43 nedochází k překračování
imisních limitů.
C.II.3. Geomorfologické poměry
Zájmové území leží v Hercynském systému, provincii Česká vysočina,
subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, Orlické oblasti, celku Podorlické
pahorkatiny, podcelku Moravskotřebovské pahorkatiny. Severovýchodní část trasy
(přibližně od km 8,5) spadá do Lanškrounské kotliny, jižní část pak do
Moravskotřebovské kotliny.
Hlavním geomorfologickým rysem území je mírně zvlnění údolí sevřené mezi
dvě výraznější vyvýšeniny – Hřebečovský hřbet na západě a Zábřežskou vrchovinu na
východě. Nadmořská výška terénu se na jihu pohybuje okolo 380 – 400 m n. m.,
směrem k severu klesá až na 345 m n. m. v prostoru Lukovského potoka a posléze opět
stoupá směrem k Lanškrounu až na 375 m n. m.
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C.II.4. Geologické poměry
Jižní část zájmového území regionálně-geologicky náleží permu orlické pánve
(autun až saxon) a v severní části je pak horninové podloží tvořeno sedimentárními
horninami svrchní křídy turonského stáří. Permské i křídové uloženiny jsou lokálně
překryty terciérními sedimenty miocénu (spodní baden).
Od začátku posuzované trasy, kterým je napojení silnice I/43 na rychlostní
komunikaci R35, do blízkosti Kozího rybníka u Lukové (staničení km 0,0 – 8,0) jsou
horniny předkvartérního podkladu tvořeny permskými sedimenty orlické pánve –
převážně arkózovými pískovci s polohami písčitých prachovců a slepenců, které ale
v celém uvedeném úseku nevycházejí na povrch, částečně jsou překryty terciérními
sedimenty. Bez terciérního pokryvu se permské uloženiny nacházejí na začátku trasy
ve staničení km 0,0 – 1,0 a dále v prostoru mezi Květnou a Lukovou (km 5,5 – 8,0).
V úseku staničení km 1,0 – 5,5 se v nadloží permských hornin nacházejí terciérní jíly a
jílovce, místy vápnité, s polohami štěrků.
Ve staničení km 8,0 (Luková) se trasa komunikace kříží s kyšperským zlomem,
který tektonicky odděluje sedimenty permu od hornin svrchní křídy, které tvoří podloží
severní části zájmového území trasy komunikace. Bazální partie křídové sedimentace
jsou cenomanského stáří, přičemž sedimenty cenomanu je možno rozdělit na perucké
vrstvy (pískovce, slepence a jílovce) a korycanské vrstvy (pískovce). Horniny
cenomanu jsou v celé ploše řešeného území překryty mocnými nadložními sedimenty a
nikde nevycházejí na povrch. Mocnost peruckých vrstev v Letohradě je 17 m a
mocnost korycanských vrstev 33 m.
Následují sedimenty spodního až středního turonu bělohorského souvrství, které
tvoří písčité slínovce, prachovce a pískovce, místy spongilitické. Mocnost
bělohorského souvrství se pohybuje v rozmezí 40 – 70 metrů. Směrem k povrchu
terénu vrstevní sled pokračuje sedimenty svrchního až středního turonu jizerského
souvrství, které je charakteristické pestrým horninovým složením. V rámci souvrství
se střídají prachovité vápnité a slínité jemnozrnné pískovce, místy glaukonitické, dále
písčité prachovce, slínovce, spongilitické písčité slínovce nebo vápence. Mocnost
jizerského souvrství je cca 90 m. Sedimenty svrchního turonu teplického souvrství
mají charakter vápnitých jílovců a slínovců, jejich mocnost je 130 – 140 m. Nejvyšším
zachovaným členem křídových sedimentů je rohatecké a březenské souvrství coniaku
tvořené vápnitými jílovci s vložkami pevnějších spongilitických slínovců. Maximální
ověřená celková mocnost svrchnokřídových sedimentů v strukturním vrtu HP-17
Lanškroun je 588,60 m.
K povrchu terénu zasahují převážně mladší křídové sedimenty turonského a
coniackého stáří. V trase komunikace sedimenty svrchní křídy vyskytují v km 8,0, kde
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se v rychlém sledu střídají vápnité prachovce, písčité slínovce, jemnozrnné pískovce
s glaukonitem se spongility bělohorského souvrství (spodní až střední turon), vápnité
prachovce a slínovce a jemnozrnné vápnité glaukonitické pískovce až písčité slínovce
jizerského souvrství (svrchní až střední turon) a vápnité jílovce a slínovce teplického
souvrství (svrchní turon), které pak spolu s vápnitými jílovci a spongilitickými slínovci
rohateckého a březenského souvrství (coniak) tvoří povrch sedimentů svrchní křídy až
do konce řešené trasy (km 8,0 – 13,0).
Na většině plochy svého výskytu, a to v úseku staničení přibližně km 9,0 – 13,0
jsou sedimentární horniny svrchní křídy překryty terciérními jíly a jílovci, místy
vápnitými, s polohami štěrků (miocén, spodní baden). Ve vrtu v Lukové byla zjištěna
mocnost terciérních sedimentů 226 m.
Kvartérní pokryvné útvary jsou tvořeny jednak splachovými (deluviofluviálními) a deluviálními sedimenty jílovitého a hlinitého charakteru s proměnlivým
podílem písčité a štěrkovité frakce. Deluviální sedimenty (svahové hlíny) vznikly
přemístěním zvětralin horninového podloží pomalými soliflukčními pohyby. Vyskytují
se prakticky v celé řešené oblasti, převážně v malých mocnostech, většinu jsou
překryty eolickými sedimenty. Lokálně může být jejich původ až deluviofluviální, kdy
převážně písčito-jílovité sedimenty vyplňují mělké terénní deprese.
Pouze lokálně se v minimální míře na plošně velmi omezených úsecích
vyskytují fluviální terasové štěrkovito-písčité uloženiny, jejichž tvorba byla
dlouhodobá a nerovnoměrná, v závislosti na klimatických změnách se střídala období
akumulace a eroze za přispění lokálních morfologických poměrů. Fluviální náplavové
sedimenty menších toků tvoří výplň dnešních údolí, vyšší terasy se objevují ve formě
reliktů nad současnými údolími. Tyto denudační zbytky teras jsou často rozvlečeny
soliflukčními pohyby daleko na svah. Akumulace jsou většinou málo mocné, plošně
omezené a patří vesměs do skupiny nízkých teras. Stratigraficky se řadí k pleistocénu,
tvoří je převážně písčité štěrky s různým stupněm zahlinění a chaotickými úložnými
poměry. Údolí místních vodotečí jsou vyplněna fluviálními holocenními náplavy
převážně charakteru jílovité hlíny až jílu s proměnlivým podílem písčité frakce, místy i
s bahnitými a organickými polohami.
Ve značné míře se v území vyskytují i zeminy eolického původu – sprašové
hlíny a spraše. Jejich původ souvisí s erozní a akumulační činností větru. Jsou to světle
hnědé a narezavělé siltové zeminy s proměnlivým obsahem CaCO3. Jsou značně
pórovité a stlačitelné, citlivé na provlhčení, rozbřídavé a namrzavé. V zájmovém
území tvoří souvislé pokryvy a výplně nerovností proměnlivé mocnosti. Jsou jemně i
hruběji písčité s drobnými konkrecemi a vápnitými polohami. Místy obsahují příměs
redeponovaných štěrků či soliflukční polohy.
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Recentní sedimenty představují navážky vzniklé lidskou činností. V nejbližším
okolí projektované komunikace nebyl výskyt navážek a zavážek větších rozsahů
dokumentován, lze se s nimi setkat zejména v místech, kde v minulosti proběhla
stavební činnost nebo druhotné úpravy povrchu terénu. Antropogenní uloženiny mají
zpravidla značně proměnlivý strukturní charakter a jejich materiál je tvořen vedle
překopaných a přemístěných hornin částečně i stavebním odpadem.
C.II.5. Hydrogeologické poměry
Z hlediska hydrografie je zájmové území v celém rozsahu odvodňováno
Moravskou Sázavou (číslo povodí 4-10-02 Moravská Sázava a Morava od Moravské
Sázavy po Třebůvku).
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů,
z nichž rozhodující jsou geologická stavba území a propustnost jednotlivých
geologických prostředí (v závislosti na litologii a tektonickém porušení), dále
pak morfologie terénu, potenciální zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy
spojené s urbanizací širší oblasti. Z regionálně hydrogeologického hlediska je možno
v rámci studované oblasti vyčlenit několik základních rajónů, které víceméně
odpovídají hlavním geologickým jednotkám tak, jak jsou popsány v kapitole
geologické poměry.
Poorlická brázda – rajón 5212
Zahrnuje jižní část trasy řešené komunikace ve staničení km 0,0 – 8,0
(Mladějov až Luková). Podloží zde tvoří permské arkózové pískovce s polohami
písčitých prachovců a slepenců, které jsou v úseku mezi Mladějovem a Květnou
překryty terciérními jíly. Na západním okraji brázdy vystupují mimo vlastní zájmové
území v bradlovitých vyvýšeninách k povrchu sedimenty svrchní křídy (Mladějovský
vrch). Zvodnění permských sedimentů je minimální, jsou charakteristické značně
proměnlivou průlinovo-puklinovou propustností. Transmisivita kolektoru je nízká
s vodohospodářským využitím většinou pro jednotlivé nepravidelné odběry pro místní
zásobování.
Terciérní jíly jsou jen velmi omezeně propustné až nepropustné. Zvodnění bývá
zastiženo při bázi polohy, kde jsou jíly v kontaktu s podložními permskými pískovci.
Podzemní voda je zde většinou napjatá, transmisivita je velmi nízká.
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Kyšperská synklinála (jižní část) – rajón 4262
Zahrnuje severní část trasy řešené komunikace ve staničení km 8,0 – 13,0.
Kyšperská synklinála je na západě od poorlického permu oddělena zónou kyšperského
zlomu. Východní okraj je převážně denudační. Především v jižní části synklinály je
západní křídlo strmější. Kyšperská synklinála se rozděluje příčnými poklesovými
dislokacemi u Helvíkovic a u Starého Města na 3 části se samostatným oběhem,
v zájmovém území se nachází její střední část. Výplň předmiocenního kaňonu
přerušuje souvislosti křídových vrstev. Jediný významný kolektor souvisle vyvinutý
v celé kyšperské synklinále je kolektor Kb vázaný na horniny bělohorského souvrství.
Transmisivita kolektoru je z dostupných údajů střední až nízká.
Kolektor Kpk v prostředí perucko-korycanského souvrství je vyvinut nesouvisle
a v malých mocnostech. Díky omezené dotaci a špatné kvalitě vody je vodárensky
málo významný, jeho transmisivity jsou nepatrně nízké až nízké. Kolektor Kj
v prostředí hornin jizerského souvrství, které má litologické složení blízké souvrství
bělohorskému, není v Kyšperské synklinále souvisle vyvinut, jeho transimisivita je
nízká, stejně jako u teplického souvrství Kt a březenského souvrství Kbz.
Neogenní sedimenty v Kyšperské synklinále jsou dobře prozkoumány mnoha
vrty, transmisivity a propustnosti jsou značně variabilní. V oblastech jižně od
Lanškrouna převládá transmisivita velmi nízká a sedimenty tak nemají větší význam
pro jímání podzemních vod.
Kvartérní sedimenty
Tento rajón nemá vzhledem k malému vertikálnímu rozsahu zásadní význam
pro jímání podzemních vod. Lokálně však může být využíván pro drobné individuální
zdroje. Fluviální sedimenty jsou většinou dobře průlinově propustné s mělce ležící
hladinou podzemní vody. Umožňují rychlé vsakování atmosférických srážek.
Podzemní voda je zde zpravidla volná, většinou v hydraulické spojitosti s povrchovým
tokem. Podobný lokální význam mohou mít i deluviofluviální hlinito-písčité
sedimenty. Limitujícím faktorem, snižujícím vodohospodářský význam zejména
fluviálních náplavů je snížená kvalita podzemní vody, negativně ovlivněná
antropogenními vlivy.
C.II.6. Vodní zdroje
Z hlediska vodohospodářského využívání podzemních vod je většina měst a
obcí zájmového území napojena na veřejné zdroje podzemní vody. Ochranná pásma
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vodních zdrojů jsou zakreslena na výkresu 5. V tabulce C.9. je uvedena jejich
podrobnější specifikace.
Tab. C.9. Specifikace vodních zdrojů v okolí plánované silnice I/43
č. Název

stupeň
OP

1

Kunčina

2.

2

Mladějov zářezy

-

Správce

Stav

Umístění PHO
vzhledem k trase

VHOS, a.s.
Mor.Třebová
VHOS, a.s.
Mor.Třebová
VHOS, a.s.
Mor.Třebová
VHOS, a.s.
Mor.Třebová
VHOS, a.s.
Mor.Třebová
VaK
Jablonné n. Orlicí, a.s.
VaK
Jablonné n. Orlicí, a.s.

vyhlášeno OP
1. a 2. stupně

3,5 km JV od km 0,0

OP nevyhlášeno

2,5 km Z od km 2,5

OP nevyhlášeno

3,3 km Z od km 2,5

Mladějov
štoly
Mladějov
vrt HM-2
Mladějov
vrt HM-3

1.

6

Květná

2.

7

Trpík
TR-2, TR-3

2.

8

Trpík

2.

VaK
Jablonné n. Orlicí, a.s.

9

Rychnov na Moravě

-

VHOS, a.s. Mor.Třebová

3
4
5

-

1.

vyhlášeno OP
1. stupně
vyhlášeno OP
1. stupně
vyhlášeno OP
1. a 2. stupně
vyhlášeno OP
1. a 2. stupně
vyhlášeno OP
1. a 2. stupně
zdroj není využíván
OP nevyhlášeno

0,9 km ZJZ od km 4,0
0,9 km Z od km 4,5
0,5 km Z od km 5,5
2,5 km ZSZ od km 5,0
1,7 km Z od km 5,5
2,2 km V od km 2,0

Ne všechny obce jsou napojeny v celém rozsahu na veřejný vodovod.
Zásobování vodou z vlastních studní v dotčeném území je zejména na samotách, navíc
jsou v obcích studny využívány jako zdroj užitkové vody. Domovní studny jsou
většinou mělké a mají nevyhovující kvalitu vod.
Zájmové území se nachází ve východním sousedství chráněné oblasti přirozené
akumulace vod CHOPAV Východočeská křída, mimo vlastní území CHOPAV.
C.II.7. Půda
V zájmovém území se vyskytuje široké spektrum půdních typů. V rovinatějších
polohách západní části území to jsou zejména hnědozemě a hnědé půdy, v jižní části
území i místy černozem. V nivách vodních toků (např. Lukovský potok, Moravská
Sázava) nivní a glejové půdy. Ve vyšších polohách a na okrajích rozsáhlejších lesních
porostů půdy přecházejí do kyselejších, ilimerizovaných nebo mírně oglejených typů.
Navržené trasy silnice procházejí půdami následujících hlavních půdních jednotek:
08

Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na
spraších, zpravidla ve vyšší svažitosti; středně těžké

11

Hnědozemě typické, černozemní, vč. oglejených forem na sprašových hlínách,
těžké s těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí
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14

Ilimerizované půdy a hnědozemě ilimerizované, vč. slabě oglejených forem na
sprašových hlínách a svahovinách, středně těžké s těžkou spodinou, vláhové
poměry jsou příznivé

30

Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na
permokarbonských horninách a pískovcích; lehčí až středně těžké, většinou
s dobrými vláhovými poměry

31

Hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících permokarbonských
horninách; bez štěrku až středně štěrkovité; vláhové poměry nepříznivé, velmi
závislé na vodních srážkách

43

Hnědozemě ilimerizované oglejené a ilimerizované půdy oglejené na
sprašových hlínách; středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému zamokření

44

Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách
(prachovicích), středně těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se
sklonem k dočasnému zamokření

46

Hnědozemě ilimerizované oglejené a ilimerizované půdy oglejené na
svahových hlínách se sprašovou příměsí; středně těžké, až středně štěrkovité
nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření

47

Oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké až středně skeletovité nebo
slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření

54

Oglejené půdy a hnědé půdy, oglejené na různých jílech, vč. slinitých, na jílech
limnického terciéru, těžké až velmi těžké bez štěrku, s velmi nízkou
propustností a špatnými fyzikálními vlastnostmi, obvykle zamokřenými

58

Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, vláhové poměry
méně příznivé, po odvodnění příznivé

67

Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké
až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky

Rozsah záboru půd jednotlivých tříd ochrany je uveden v kapitole B.II.1.
(tabulka B.3.).
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C.II.8. Flóra
C.II.8.1. Fytogeografie
Zájmové území leží převážně v oblasti Českomoravského mezofytika. Podle
regionálně fytogeografického členění území ČR spadá zájmové území do fytogeografického okresu Českomoravské mezihoří a podokresu Lanškrounská kotlina (63j).
63. Českomoravské mezihoří
63 j. Lanškrounská kotlina
Potenciální přirozená květena tohoto regionu (vegetace, která by se v území vyskytovala
v případě, že by nebylo ovlivněno činností člověka) je poměrně pestrá. Vyskytují se zde hlavně
typické mezofilní druhy hercynských lesů, obohacené o četné karpatské druhy. Mezi pronikající
karpatské druhy patří pcháč potoční (Cirsium rivulare), kakost hnědočervený (Geranium phaeum),
zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), kostival lékařský (Symphytum tuberosum), ostřice
převislá (Carex pendula), ostřice chlupatá (C. pilosa), chrpa velkoperá ostroperá (Jacea macroptilon
subsp. oxylepis), chrastavec křovištní (Knautia drymeja). Na vápníkem bohatých sedimentech se
vyskytují některé druhy, které do oblasti většinou pronikají od západu (např. tuřice Davallova (Vignea
davalliana), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule). Ojediněle se vyskytují také horské druhy, např.
kerblík lesklý (Anthriscus nitida) a kakost lesní (Geranium sylvaticum).

C.II.8.2. Potenciální přirozená vegetace
Podle mapy potenciální přirozené vegetace území (Neuhäuslová et al., 1998) spadá
celá trasa do vegetační jednotky Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosiCarpinetum). Tyto porosty tvoří stinné dubohabřiny, zastoupené dominantním dubem
zimním (Quercus petraea) a habrem obecným (Carpinus betulus), s častou příměsí
lípy srdčité (Tilia cordata), na vlhčích stanovištích lípy velkolisté (Tilia platyphyllos),
dubu letního (Quercus robur) a stanoviště náročnějších listnáčů jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides),
třešeň ptačí (Cerasus avium). Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy
opadavých listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených prostorech. Charakter
bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny kopytník evropský(Asarum
europaeum), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), svízel lesní (Galium
sylvaticum), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), hluchavka pitulník
(Lamium galeobdolon agg.), hrachor jarní (Lathyrus versus), hrachor černý (Lathyrus
niger), černýš hajní (Melapyrum nemorosum), bažanka vytrvalá (Mercurialis
perennis), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), violka lesní (Viola
reichenbachiana), méně často trávy kostřava různolistá (Festuca heterophylla), lipnice
hajní (Poa nemoralis).
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C.II.8.3. Aktuální stav vegetace
Vegetační kryt zkoumaného území doznal oproti přirozenému stavu zásadních
změn pod vlivem antropického tlaku. Téměř celé území bylo přeměno intenzivním
využíváním půdy a lesů, což je patrné již z charakteristiky vegetace Svitavského
bioregionu, kterým koridor trasy prochází: V odlesněných plochách převládají dnes
pole nad loukami a pastvinami, které jsou navíc na mnoha místech poškozené
melioracemi. V lesních porostech převažují kulturní smrčiny, zastoupeny jsou však též
bučiny a v menší míře také dubohabřiny. Přirozenou náhradní vegetaci opět
představují zejména porosty vlhkých luk a pobřežní vegetace rybníků, případně křovin
(svazu Prunion spinosae).
Na základě terénního průzkumu je možné konstatovat, že ve zkoumané oblasti
převažuje intenzivní zemědělské využití půdy, což v praxi znamená poměrně velké
plochy orné půdy, případně intenzivně obhospodařovaných luk. Těmi se rozumí
druhově málo pestré louky s několika málo druhy trav a s minimem kvetoucích rostlin
s výjimkou pampelišky (Taraxacum sect. ruderalia) a jetele lučního (Trifolium
pretense). Tyto louky navíc bývají často přeorávány. Dalším způsobem intenzivního
využití, je využívání lesních pozemků, kde ve většině případů převažují jehličnaté
dřeviny – smrk (Picea sp.), modřín (Larix sp.), borovice (Pinus sp.) – nad původními,
převážně listnatými druhy.
Přesto byla v koridoru trasy během terénního šetření nalezena některá rostlinná
společenstva mající z hlediska ochrany přírody větší význam. Ke zřejmě nejhodnotnějším územím patří vlhké louky v okolí meandrujícího Lukovského potoka. Meandry
zde sice vznikly uměle v rámci rozsáhlého revitalizačního projektu – stavbě
Žichlínského poldru, avšak zásadní rozdíl v druhové skladbě luk oproti ostatnímu
území je patrný již v bezprostřední blízkosti obce Luková (8,3 – 8,7 km trasy), kde
tok ještě nemeandruje. Již zde je vidět nárůst počtu druhů oproti ostatním zkoumaným
porostům. Z trav se zde vyskytují ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), lipnice
luční (Poa pratensis), srha laločnatá (Dactylis glomerata), trojštět žlutavý (Trisetum
flavescens), psárka luční (Alopecurus pratensis), pryskyřník plazivý (Ranunculus
repens), řebříček obecný (Alchemilla vulgaris), šťovík obecný (Rumex acetosa),
kouhoutek luční (Lychnis flos-cuculi), kostival lékařský (Symphytum officinale), pcháč
zelinný (Cirsium oleraceum), kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), vrbina
penízková (Lysimachia nummularia), hrachor luční (Lathyrus cf. pratensis), přeslička
bahenní (Equisetum palustre), pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa).
Na březích vlhkých příkupků je možno se setkat s druhy tužebníkových lad
s rdesnem hadím kořenem (Bistorta major), tužebníkem jilmovým (Filipendula
ulmaria), kakostem lučním (Geranium pratense), psárkou obecnou (Alopecurus
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pratensis), krvavcem totenem (Sanguisorba officinalis), kostivalem lékařským
(Symphytum officinale), kohoutkem lučním (Lychnis flos-cuculi), skřípinou lesní
(Scirpus sylvatica), pryskyřníkem plazivým (Ranunculus repens) a vysokými ostřicemi
(Carex sp.).
Ochranářsky významné druhy z pohledu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění se v těchto místech však nevyskytují.
Další fragmenty vlhkých luk je možno najít přímo u obce Květná – zhruba na
5,0 km, avšak již mimo koridor trasy, či naopak v blízkosti zástavby Rychnova na
Moravě také za hranicí koridoru.
Dalšími přírodě blízkými společenstvy jsou liniová společenstva podél vodních
toků, coby pozůstatek dřívějších plošně zastoupených olšin. Dnes jsou ochuzena
druhově nejen v patře dřevinném, ale i bylinném. Převažují olše lekavá (Alnus
glutinosa) s vrbou křehkou (Salix fragilis), výjimenčně je přítomna i střemcha obecná
(Prunus padus) a brslen evropský (Euonymus europaeus). Z bylin převažují kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), ostřice
třeslicovitá (Carex brizoides), kostival lékařský (Symphytum officinale), česnáček
lékařský (Alliaria petiolata), skřípina lesní (Scirpus sylvatica), svízel přítula (Galium
aparine), případně též rákos obecný (Phragmites australis).
Vyhodnocení aktuální druhové skladby všech hodnotnějších ploch v okolí trasy
silnice I/43 je uvedeno v kap. C.II.10. Ekosystémy.
C.II.9. Fauna
Fauna řešeného území odpovídá výše popsanému charakteru kulturní krajiny,
v níž převládají zemědělské plochy, střídané loukami, s malým zastoupením lesů a
rybníků. Převažují tak běžné druhy živočichů vázané na tyto ekosystémy. Větší
soustředění ochranářsky významných druhů lze nalézt v okolí vodních toků, jejich
příbřežních porostů a vlhkých luk. V následujícím přehledu je uveden seznam
významných druhů, které lze v širším území zaznamenat.
Savci jsou vázáni zejména na agroekosystémy (pole, louky), refugia mohou
menší druhy najít v nepočetných stromových nebo keřových skupinách na hranicích
polí a luk. V blízkosti vodních toků se nacházejí podmáčené ekosystémy, které však
často ruderalizují, a které mohou poskytnout úkryt menším druhům. V území byl
zaznamenán výskyt následujících druhů:
kriticky ohrožený netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velký (Myotis myotis),
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), silně ohrožený bobr evropský (Castor fiber),
plšík lískový (Muscardinus avellanarius), ohrožená veverka obecná (Sciurus vulgaris) a dále
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hraboš polní (Microtus arvalis), hryzec vodní (Arvicola terrestris), jelen lesní (Cervus
elaphus), ježek východní (Erynaceus concolor) lasice kolčava (Mustela nivalis), králík divoký
(Oryctolagus cuniculus), krtek obecný (Talpa europaea), kuna lesní (Martes martes), lasice
hranostaj (Mustela erminea), liška obecná (Vulpes vulpes), muflon (Ovis orientalis musimon),
myš domácí (Mus musculus), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), myšice lesní
(Apodemus flavicollis), myšice temnopásá (Apodemus agrarius), myška drobná (Micromys
minutus), mýval severní (Procyon lotor), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr ušatý
(Plecotus auritus), netopýr vodní (Myotis daubentonii), norník rudý (Clethrionomys
glareolus), nutrie (Myocastor coypus), potkan (Rattus norvegicus), prase divoké (Sus scrofa),
psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides), rejsec černý (Neomys anomalus Cabrera), rejsec
vodní (Neomys fodiens), rejsek malý (Sorex minutus), rejsek obecný (Sorex araneus), srnec
obecný (Capreolus capreolus), tchoř tmavý (Mustela putorius), zajíc polní (Lepus europaeus)

Možnosti hnízdění ptáků v území jsou limitovány poměrně rozsáhlými
zemědělskými plochami, které vyhovují pouze omezenému počtu druhů. Druhy vázané
na křoviny nebo světlejší lesy pak nalézají hnízdní možnosti a životní prostor
v remízcích, stromořadích nebo keřových porostech podél vodních toků. Ve vlhkých
biotopech a rákosinách je možné zaznamenat několik druhů typických pro blízkost
vodních ploch, přestože zde se jedná spíše o doprovod často regulovaných vodních
toků. V širším území je možné zastihnout nálsedující druhy ptáků:
silně ohrožený bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), čáp černý (Ciconia nigra), krahujec obecný
(Accipiter nisus) a křepelka polní (Coturnix coturnix), ohrožený bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), čáp bílý (Ciconia ciconia), koropetv polní (Perdix perdix), moták pochop
(Circus aeruginosus), rorýs obecný (Apus apus), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a vlaštovka
obecná (Hirundo rustica), a dále bažant obecný (Phasianus colchicus), rákosník obecný
(Acrocephalus scirpaceus), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), cvrčilka zelená (Locustella
naevia), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), čejka chocholatá (Vanellus vanellus),
červenka obecná (Erithacus rubecula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), havran polní (Corvus
frugilerus), holub domácí (Columba livia f. domestica), holub hřivnáč (Columba palumbus),
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), jiřička
obecná (Delichon urbica), kachna divoká (Anas platyrhynchos), káně lesní (Buteo buteo),
konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), pěnice černohlavá (Sylvia
atricapilla), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnkava obecná (Fringilla coelebs),
polák velký (Aythya ferina), poštolka obecná (Falco tinnunculus), racek chechtavý (Larus
ridibundus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), rehek zahradní (Phoenicurus
phoenicurus) skřivan polní (Alauda arvensis), stehlík obecný (Carduelis carduelis), straka
obecná (Pica pica), strakapoud velký (Dendrocopos major), strnad obecný (Emberiza
citrinella), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes),
sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), špaček obecný (Sturnus
vulgaris), volavka popelavá (Ardea cinerea), vrabec domácí (Passer domesticus), vrabec
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polní (Passer montanus), vrána obecná černá (Corvus corone corone), vrána obecná šedá
(Corvus corone cornix), zvonek zelený (Carduelis chloris), zvonohlík zahradní (Serinus
serinus).

Údaje o výskytu plazů v území jsou omezené, uvádí se výskyt ohrožené užovky
obojkové (Natrix natrix) ve vazbě na vodní toky a jejich příbřežní porosty.
Obojživelníci se vyskytují zejména v době tahu, neboť v krajině je velmi malé
množství vodních útvarů vhodných pro jejich rozmnožování. V území v širším okolí
plánované silnice byly zaznamenány:
kriticky ohrožená ropucha (Bufo sp.), silně ohrožená kuňka obecná (Bombina bombina), mlok
skvrnitý (Salamandra salamandra) a skokan zelený synkl. (Rana esculenta complex) a dále
skokan hnědý (Rana temporaria).

Z hmyzu je možné v území zaznamenat následující druhy:
Brouci
silně ohrožený tesařík zavalitý (Ergates faber) a dále bázlivec olšový (Agelastica alni), běžec
(Trechus striatulus), blýskáček (Meligethes sp.), bradavičník (Malachius bipustulatus),
drabčík (Atheta sp.), drabčík (Philonthus sp.), dřepčík (Phyllotreta sp.), hnojník (Aphodius
distinctus), hnojník (Aphodius sp.), hnojník obecný (Aphodius fimetarius), kohoutek (Lema
sp.), kovařík černý (Athous niger), kovařík obilní (Agriotes lineatus), kovařík páskovaný
(Athous vittatus), kovařík šedý (Adelocera murina), kovařík tmavý (Agriotes obscurus),
kovařík začoudlý (Agriotes ustulatus), kožojed skvrnitý (Attagenus pellio), krasec čtyřtečný
(Anthaxia quadripunctata), krytohlav (Cryptocephalus sp.), kvapník modrý (Harpalus
affinis), kvapník plstnatý (Harpalus pubescens), kvapník kovový (Amara aenea), kvapník
(Amara plebeja), lalokonosec (Otiorhynchus sp.), lalokonosec libečkový (Otiorhynchus
ligustici), listohlod (Phyllobius sp.), listohlod (Polydrosus sp.), listokaz zahradní
(Phylloperhta horticola), listopas (Sitona sp.), listopas (Sitona sp.), Loricera pilicornis,
mandelinka (Gastrophysa sp.), mandelinka (Phaedon sp.), mandelinka (Phytodecta sp.),
mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata), mandelinka mátová (Chrysomela
menthastri), mandelinka topolová (Melasoma populi), mrchožrout černý (Phosphuga atrata),
mrchožrout obecný (Silpha obscura), mrchožrout zploštělý (Aclypea opaca), nosatčík (Apion
frumentarium), páteříček černavý (Cantharis nigricans), páteříček obecný (Cantharis
rustica), páteříček sněhový (Cantharis fusca), páteříček tmavý (Cantharis obscura), páteříček
žlutý (Rhagonycha fulva), Philonthus sp., polník (Agrilus sp.), rušník krtičníkový (Anthrenus
scrophulariae), slunéčko dvoutečné (Adalia bipunctata), slunéčko sedmitečné (Coccinella
septempunctata), stehenáč (Oedemera sp.), střevlíček (Calathus fuscipes), střevlíček
(Poecilus coreuleus), střevlíček měděný (Poecilus cupreus), střevlíček ?obecný (Pterostichus
vulgaris), střevlíček ošlejchový (Agonum dorsale), střevlík měděný (Carabus cancellatus),
střevlík zrnitý (Carabus granulatus), šídlatec zářivý (Bembidion lampros), tesařík
černošpičký (Stenurella melanura), tesařík čtveropásý (Strangalia quadrifasciata), tesařík
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obecný (Leptura rubra), tesařík skvrnitý (Strangalia maculata), úzkohrdlec přizpůsobený
(Agonum assimile), zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata)

Motýli
babočka paví oko (Nymphalis io), babočka kopřivová (Aglais urticae), babočka síťkovaná
(Araschnia levana), babočka bodláková (Vanessa cardui), bělásek zelný (Pieris brassicae),
bělásek řepkový (Pieris napi), bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), bělásek řeřichový
(Anthocaris cardamines), bělokřídlec luční (Siona lineata), blýskavky (Phlogophora sp.),
kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata), modrásci (Plebejus sp.), můra gamma (Autographa
gamma), ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas), okáč poháňkový (Coenonympha
pamphilus), okáč luční (Maniola jurtina), osenice šťovíková (Noctua pronuba), osenice
(Scottia sp., Euxoa sp., Xestia sp.), soumračník rezavý (Ochlodes venatus), denivka
(Hemmerobius sp.), vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae), žluťásek řešetlákový
(Gonepteryx rhamni), žluťásek čičorečkový (Colias hyale), žlutokřídlec šťovíkový (Timandra
comae)
Dvoukřídlí
bzikavky (Haematopota sp.), bzučivky (Lucillia sp.), komáři (Culex sp.), masařky
(Sarcophaga sp.), muchnice (Bibio sp.), muchničky (Simulium sp.), pestřenky (Eristalis sp.),
pestřenky (Eusyrphus sp.), pestřenky (Volucella sp.), pestřenky (Scaeva sp.), tiplice (Tipula
sp.) ad.
Blanokřídlí
ohrožený čmelák zemní (Bombus terrestris) a dále pilatky (Tenthredo sp.), vosa útočná
(Vespula germanica), vosy (Vespula sp.), včela medonosná (Apis melifera) ad.
Rovnokřídlí
kobylka cvrčivá (Tettigonia cantans), kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata
(Chortippus sp.) ad.
Ploštice
klopušky (Calocoris sp., Adelphocoris sp.), kněžice (Aelia sp., Palomena sp.), kněžice obilná
(Eurygaster maura), kněžice páskovaná (Graphosoma italicum) ad.
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Stejnokřídlí
mšice (Aphis sp., Brevicoryne sp., Myzus sp., Paramyzus sp.), pěnodějky (Cercopis sp.) ad.

Jiní bezobratlí
hlemýžď zahradní (Helix pomatia), křižáci (Araneus sp.), páskovka keřová (Cepea hortensis),
plzák španělský (Arion luzitanicus), slíďáci (Pardosa sp.), stínky (Oniscus sp.), ad.

C.II.10. Ekosystémy
Převážnou část krajiny tvoří kulturní zemědělské ekosystémy, doplněné
kulturními lesními ekosystémy. Podél vodních toků se místy vyskytují přirozené nebo
polopřirozené ekosystémy niv a vlhkých luk, v lesích jsou pak zachovalé zbytky
dubových porostů, u vodních toků pak olšin.
V rámci Dokumentace byl proveden podrobný průzkum, který vyhodnotil
vhodnost vedení trasy I/43 z hlediska ochrany přírody. Průzkum byl prováděn
v koridoru plánovaného silničního tělesa a byl zaměřen jednak na celkové zhodnocení
z hlediska botanicko-zoologického a posléze na podrobnější rozbor lokalit, ve kterých
byl prokázán výskyt významnějších společenstev rostlin či živočichů, popř. jejich
jednotlivých druhů z hlediska ochrany přírody. Pro větší přehlednost byl koridor trasy
rozčleněn a graficky zpracován podle následujícího klíče (viz výkresy 3.1 a 3.2):
I. velký význam (červená barva)
II. střední význam (oranžová barva)
III. malý význam (bez označení)
Plochy kategorie velkého významu mají dobře zachovalou, téměř přirozenou,
nebo přírodě blízkou vegetaci, málo ovlivněnou nežádoucími antropogenními vlivy.
Do této skupiny patří např. lesy s dřevinnou skladbou blízkou přírodě, louky
s převahou přirozeně rostoucích druhů, přírodě blízké vodní ekosystémy, nebo lokality
s výskytem vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů. Dále také polopřirozená
vegetace bez vzácných a ohrožených druhů, avšak se značným významem pro
ekologickou stabilitu krajiny – smíšené lesní porosty, polokulturní louky, ale i např.
extenzivní sady. V kategorii jsou zahrnuty zmíněné lokality, kterými navržená trasa
přímo prochází, nebo ty, které se vyskytují v koridoru trasy do 150 m na každou
stranu. Na daném území se jedná především o listnaté či smíšené lesy, v několika
případech vlhčího až lužního charakteru, vlhké louky, ale také rákosiny coby
potenciální hnízdiště některých ohrožených druhů, které byly na lokalitě pozorovány.
Většina těchto porostů je navíc zahrnuta do navržené sítě ÚSES.
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Do kategorie středního významu byly zahrnuty jednak obdobné lokality, které
se již nacházejí za hranicí 150 m širokého koridoru na každou stranu plánované trasy,
nebo lokality v koridoru, popř. přímo na trase, které však nejsou z ekologického
hlediska zvlášť hodnotné (stromový porost vzniklý náletem nepůvodních dřevin,
intenzivně obhospodařované louky, apod.).
Zbylé území je řazeno do ploch malého významu, tj. orná půda, lesní
monokultury (s chudým podrostem, či zcela bez něj) nebo silně ruderalizované plochy.
Tyto prvky jsou převážně plošného charakteru (plochy orné půdy).
V následujícím přehledu je uveden podrobnější popis všech lokalit zařazených
do kategorií I. a II. Vyhodnocení vlivů výstavby silnice I/43 včetně navržených
opatření je uvedeno v části D této dokumentace.
C.II.10.1. Lokality kategorie 1 (velký význam)
I/1. Potok a přilehlé louky (0,0 km)
Střet: Navržená trasa I/43 se prostřednictvím MÚK napojuje na plánovanou R35 a
zároveň je plánovaná přeložka potoka propustí.
Popis: Jedná se o drobnější tok mezi poli (levý břeh) a loukou (pravý břeh). Potok je
v tomto místě hojně lemován bylinnou vegetací přecházející postupně ve vlhčí louku.
Bezprostředně podél toku v porostu dominuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a
tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) s příměsí psárky luční (Alopecerus pratensis) a
občasným výskytem pcháče zelinného (Cirsium oleraceum), sítiny rozkladité (Juncus
effusus) a kakostu lučního (Geranium pratensis). Keřové patro chybí s výjimkou
výskytu jediného exempláře rodu slivoň (Prunus sp.) nemajícího však pro danou
lokalitu zvláštní význam.
I/2. Smíšený lesní porost (1,1 km)
Střet: Navržená trasa prochází těsně po celém západním okraji tohoto porostu,
přičemž v jižním cípu a dále podél celého západního okraje jsou na plášti lesa starší,
vzrostlé exempláře dubu.
Popis: Smíšený lesní porost ve složení dub letní (Quercus robur), smrk (Picea sp.),
borovice lesní (Pinus sylvestris), modřín (Larix sp.), bříza (Betula sp.), lípa (Tilia sp.)
s podrostem jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia), krušiny olšové (Frangula alnus), bezu
černého (Sambucus nigra). Z bylin se vyskytují lipnice hajní (Poa nemoralis), srha
říznačka (Dactylis glomerata), svízel přítula (Galium aparine), borůvka obecná
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(Vaccinium myrtillus), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifoulium), kostřava žlábkatá
(Festuca rupicola), ostružiník (Rubus sp.), jestřábník (Hieratium sp.).
I/3. Bylinný a keřový doprovod potoka, potok (1,7 km)
Střet: Navržená trasa přemosťuje potok mezi poli a loukami i s jeho hojným
vegetačním doprovodem, v bezprostřední blízkosti potoka se navíc nachází drobná
sakrální stavba – Sloup nejsvětější trojice.
Popis: V místě Střetu se nachází větší zamokřená plocha na jinak poměrně úzkém pásu
doprovodné vegetace podél potoka tekoucího přes navrženou trasu od SZ k JV. Jedná
se o drobný tok s bohatým vegetačním doprovodem. V bylinném patře dominují
psárka luční (Alopecurus pratensis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), tužebník
jilmový (Filipendula ulmaria), z ostatních bylin se vyskytují kostival lékařský
(Symphytum officinale), blatouch bahenní (Caltha palustris), pcháč zelinný (Cirsium
oleraceum), kozlík lékařský (Valeriana officinalis), bolševník obecný (Heracleum
spondylium), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea). Z dřevin jsou zastoupeny
především keřové úzkolisté vrby (Salix sp.) s občasnou příměsí olše lepkavé (Alnus
glutinosa).
Místo je též hojně osídleno a navštěvováno ptáky. Během terénního průzkumu
byli pozorováni ťuhýk obecný (Lanium collurio), strnad obecný (Emberiza citrinella),
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla). V okolních polích se hojně vyskytuje skřivan
polní (Alauda arvensis). V místě průchodu trasy je v současné době potok veden
v šířce stávající polní cesty propustí, což nijak neomezuje migraci živočichů a to ani
větších, jelikož k migraci využívají především tuto polní cestu.
I/4. Bylinný a dřevinný doprovod potoka, potok (2,4 km)
Střet: Navržená trasa přemosťuje potok a jeho vegetační doprovod.
Popis: Z dřevin je zde vrba bílá (Salix alba) a olše lepkavá (Alnus glutinosa),
v keřovém patře se vyskytují střemcha obecná (Prunus padus), kalina obecná
(Viburnum opulus) a bez černý (Sambucus nigra). V bylinném patře převažuje bršlice
kozí noha (Aegopodium podagraria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pcháč
zelinný (Cirsium oleraceum) a pomněnka cf. bahenní (Myosotis cf. palustris).
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I/5. Rychnovský potok (2,9 km)
Střet: Navržená trasa prochází přes Rychnovský potok tekoucí v tomto místě podél
stávající komunikace (III/36811). Překonání toku je navrženo propustí. V tomto místě
má Rychnovský potok ještě stromový doprovod, který dále proti proudu zhruba na
úrovni plynové stanice končí. V tomto místě je rovněž navržená přeložka stávající
silnice III/36811 a přeložka potoka.
Popis: Vodní tok s doprovodnou stromovou i bylinnou vegetací. Z dřevin se vyskytují
především vrba křehká (Salix fragilis) a olše lepkavá (Alnus glutinosa), v bylinném
patře převažuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), svízel přítula (Galium aparine).
I/6. Několik na sebe vzájemně navazujících biotopů (3,6 – 3,8 km)
Střet: Navržená trasa prochází nejprve stromovým doprovodem polní cesty (ten však
zasahuje pouze minimálně), posléze remízkem s přilehlou vlhkou loučkou svažující se
směrem na SZ k drobné vodoteči, nakonec skrz potok s jeho vegetačním doprovodem.
Biotopy na sebe bezprostředně navazují, byly proto vyhodnoceny jako jeden společný
střet.
Popis: V tomto místě prochází navržená trasa nejprve stromovým doprovodem polní
cesty táhnoucím se po nejvyšší vrstevnici podél uvedené lokality. Vysazená topolová
alej spontánně přechází do pestřejšího stromového porostu. Vyskytují se zde jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior), topol osika (Populus tremula), topol černý (Populus
nigra), javor klen (Acer pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula pendula), v keřovém
patře s vrbou jívou (Salix carpea), bezem černým (Sambucus nigra), hlohem
(Crataegus sp.) a občas netvařcem křovitým (Amorpha fruticosa) (zřejmě umělá
výsadba).
Dále směrem na SZ trasa a její ochranné pásmo pokračuje skrz remízek a
přilehlou vlhkou louku. Remízek vznikl pravděpodobně jako přirozený nálet, nicméně
dnes již představuje poměrně významné útočiště zvěře a ptactva. Vyskytují se zde
výhradně listnaté dřeviny jako dub (Quercus sp.), bříza (Betula sp.), topol osika
(Populus tremula), občas olše lepkavá (Alnus glutinosa), hrušeň obecná (Pyrus
communis), v podrostu pak především hloh (Crateagus sp.) a růže šípková (Rosa
canina). V bylinném patře byly nalezeny kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), kuklík
obecný (Geum urbanum), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) či svízel povázka
(Galium molugo).
Přilehlá loučka je poměrně druhově bohatá louka vlhčího charakteru. Z druhů se
vyskytují lipnice hajní (Poa nemoralis), psárka obecná (Alopecurus pratensis), třeslice
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prostřední (Briza media), chrastavec luční (Knautia arvensis), medyněk vlnatý (Holcus
lanatus), pcháč obecný (Cirsium arvense), občas kohoutek louční (Lyhchnis floscuculi), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), krvavec toten (Sanguisorba
officinalis), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolatus), bika ladní (Luzula campestris),
místy kopřiva (Urtica dioica), vratič (Tanacetum vulgare) a pelyněk černobýl
(Artemisia vulgaris). Roztroušeně keře hlohu (Crateagus sp.) a menší olše (Alnus sp.).
V nejnižší části svahu silnice prochází skrz strouhu (drobnou vodotečí)
s doprovodem rákosu (Phragmites sp.), kopřivy (Urtica sp.), svízele přítuly (Galium
aparine) a povázky (Galium molugo), psárky (Alopecurus pratensis), kerblíku
(Anthriscus sylvestris), ovsíku (Arrhenatherum elatius) s občasným výskytem pcháče
zelinného (Cirsium oleraceum).
I/7. Čevený potok a jeho stromovým doprovodem (4,7 km)
Střet: Navržená trasa přemosťuje v tomto místě Červený potok.
Popis: Trasa je navržená jako přemostění výše uvedeného potoka. Ve stromovém
doprovodu převládají olše (Alnus glutinosa), vrba křehká (Salix fragilis), střemcha
(Prunus padus), bez černý (Sambucus nigra) a brslen evropský (Euonymus
europaeus). V bylinném patře byly nalezeny bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine),
vlaštovičník větší (Chelidonium majus), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria),
maliník obecný (Rubus idaeus), kostival lékařský (Symphytum officinale) či kuklík
potoční (Geum rivale).
I/8. Menší lesík (4,5 km)
Střet: Koridor silnice protíná na východě menší lesík.
Popis: Jedná se o smíšený remízek bez ochranářsky významných druhů. Vyskytují se
bříza bradavičnatá (Betula verrucosa), dub letní (Quercus robur), modřín (Larix sp.),
borovice lesní (Pinus sylvestris), modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea
abies). Přesto však remízek tvoří v jinak poměrně zemědělsky intenzivně využívané
krajině refugium pro drobné i větší živočichy, navíc v bezprostřední blízkosti jeho
severního cípu prochází LBK XXIII (Červený potok), na který podstatě navazuje.
I/9. Potok s doprovodem rákosu a průchod přilehlými loukami (5,2 km)
Střet: Přemostění drobné vodoteče s doprovodem rákosu.
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Popis: Navržená trasa je v tomto místě vedena trvalými travními porosty východně od
obce Květná (podrobně viz následující plocha I/10). Nejnižší částí těchto luk prochází
drobná vodoteč, která má být při stavbě komunikace přemostěna. Vegetační doprovod
zde tvoří především rákos (Phragmites australis), přimíšen je tužebník jilmový
(Filipendula ulmaria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a vysoké ostřice (Carex sp.).
Rákosina v této lokalitě s největší pravděpodobností slouží jako hnízdiště
motáka pochopa (Circus aeruginosus), neboť jeho výskyt zde byl během průzkumu
zaznamenán. Tento pták hnízdí nejčastěji právě v rákosinách na březích vodních
nádrží. Kvůli značnému úbytku přirozených stanovišť je však schopen výjimečně
zahnízdit i v obilném lánu (kde je pak ohrožen sklizňovými pracemi), či právě využívá
alespoň doprovodné rákosové porosty různých toků.
I/10. Luční porosty (5,5 – 6,0 km)
Střet: Průchod navrhované trasy trvalými travními porosty východně od obce Květná
Popis: Navržená trasa je v tomto místě vedena trvalými travními porosty východně od
obce Květná. Jedná se sice o louky intenzivně obhospodařované, nicméně coby trvalá
travní plocha jsou z hlediska ochrany přírody více žádoucí než navazující orná půda.
Z trav jsou přítomny především srha laločnatá (Dactylis glomerata), lipnice luční (Poa
pratensis), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), psárka obecná (Alopecurus
pratensis). Z širokolistých bylin byly nalezeny: pryskyřník plazivý (Ranunculus
repens), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), pcháč šedý (Cirsium canum), řebříček
obecný (Alchemilla vulgaris), bolševník obecný (Heracleum spondylium), jetel luční
(Trifolium pratense), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius).
I/11. Potok Květná (6,0 km)
Střet: Navržená trasa prochází přes potok Květná.
Popis: Přechod přes potok Květná má být realizován jako přemostění toku. Květná
v tomto místě protéká poli, doprovodná vegetace není zvlášť rozsáhlá, ani ochranářsky
významná. Často dominuje rákos (Phragmites australis), který v této lokalitě může
sloužit pro hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) (viz plocha I/9).
I/12. Potok (6,6 km)
Střet: Navržená trasa prochází přes pravostranný přítok Květné.
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Popis: Jedná se o přechod strouhy v polích bez významného vegetačního doprovodu.
Dřeviny se vyskytují pouze roztroušeně, přesto však trasa navrhované komunikace
některé z nich zasáhne.
I/13. Luční porosty severně od Kozího rybníka, dva potoky v louce (A: 8,1 – 8,6
km; B: 8,3 – 8,5 km)
Střet: Průchod navržené trasy vlhkými loukami severně od Kozího rybníka a přechod
přes dva potoky (strouhy) v těchto loukách.
Popis: Navržená trasa je vedená skrz porosty vlhkých luk. Z trav se vyskytují ovsík
vyvýšený (Arrhenatherum elatius), lipnice luční (Poa pratensis), srha laločnatá
(Dactylis glomerata), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), psárka luční (Alopecurus
pratensis). Z ostatních bylin byly nalezeny pryskyřník plazivý (Ranunculus repens),
řebříček obecný (Alchemilla vulgaris), šťovík obecný (Rumex acetosa), kouhoutek
luční (Lychnis flos-cuculi), kostival lékařský (Symphytum officinale), pcháč zelinný
(Cirsium oleraceum), kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), vrbina penízková
(Lysimachia nummularia), hrachor luční (Lathyrus cf. pratensis), přeslička bahenní
(Equisetum palustre), pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa).
Dále ve směru trasy navržená silnice kříží vlhký příkop, na jehož březích se
v těchto místech vyskytují poměrně pestrá bylinná společenstva s rdesnem hadím
kořenem (Bistorta major), tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), kakostem
lučním (Geranium pratense), psárkou obecnou (Alopecurus pratensis), krvavcem
totenem (Sanguisorba officinalis), kostivalem lékařským (Symphytum officinale),
kohoutkem lučním (Lychnis flos-cuculi), skřípinou lesní (Scirpus sylvatica),
pryskyřníkem plazivým (Ranunculus repens) a vysokými ostřicemi (Carex sp.).
Během terénního průzkumu byli v dané lokalitě pozorováni 4 čápi černí
(Ciconia nigra).
I/14. Lukovský potok a přilehlá bylinná společenstva (A: 8,5 – 8,7 km; B: 8,6 – 8,8
km)
Střet: Navržená trasa přemosťuje v tomto místě Lukovský potok a přilehlá vlhkomilná
společenstva, pokračuje skrz lesní porost do prostoru územní rezervy pro rozšíření
provozu veterinární asanace.
Popis: Lukovský potok je se stromovým doprovodem topolu (Populus sp.), vrby
křehké (Salix fragilis), s občasným výskytem olše lepkavé (Alnus glutinosa) a
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v keřovém patře s brslenem evropským (Euonymus europaeus). Podrost je tvořen
v podstatě jen bršlicí (Aegopodium sp.) a kopřivou (Urtica sp.).
Na pravém břehu Lukovského potoka přechází trasa vlhké louky složením
obdobné jako u plochy I/13. Směrem na východ jsou louky druhově ještě bohatší a
z hlediska ochrany přírody hodnotnější.
Na levém břehu, než trasa dospěje do remízu u veterinární asanace prochází
ještě travními porosty s převahou vysokých ostřic (Carex sp.), kostivalem (Symphytum
sp.), ocúnem jesenním (Colchicum autumnale), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica),
bršlicí kozí nohou (Aegopodium podagraria), svízelem Wirtgenovým (Galium
wirtgenii), svízelem přítulou (Galium aparine), chmelem otáčivým (Humulus lupulus),
pcháčem šedým (Cirsium canum), pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum), v blízkosti
toku také s rákosem (Phragmites australis).
Během terénního průzkumu byli v dané lokalitě pozorováni 4 čápi černí
(Ciconia nigra).
Směrem na východ plocha těchto poměrně cenných společenstev narůstá,
Lukovský potok začíná intenzivněji meandrovat (meandry byly vytvořeny jako součást
revitalizačních opatření na toku Moravské Sázavy a Lukovského potoka spolu
s Žichlínským poldrem) spolu s loukami představují značný retenční potenciál
krajiny a bylo by krajně nevhodné je narušit.
Varianta A prochází přes plochy výše uvedených cenných společenstev
v celkové délce 294 m (159+135 m), varianta B pak v délce cca 456 m (111 + 345 m).
I/15. Les jižně od územní rezervy pro rozšíření veterinární asanace (A: 8,7 – 8,8
km; B: 8,8 – 8,9 km)
Střet: Navržená trasa v tomto místě prochází stromovým porostem východně od obce
Luková.
Popis: Střet je v seznamu vážných střetů z důvodu, že jej trasa přímo protíná. Remíz
však není z ochranářského hlediska zvláště cenný. Jedná se o stromový porost
bez vyvinutého keřového i bylinného patra, který z části navíc slouží jako úložiště
bioodpadu z přilehlé obce. I tak má však v krajině svůj význam (úkryt zvěře, hnízdiště
ptáků), jelikož převažují dřeviny listnaté.
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I/16. LBC Nad Úvozem (11,0 – 11,5 km)
Střet: Navržená trasa sice neprochází skrz LBC, ale koridor silnice jde přímo po
hranici tohoto biocentra.
Popis: Toto LBC se po terénním průzkumu jeví jako skutečně zásadní (všude kolem se
nacházejí rozsáhlé plochy polí) a z velké části též biologicky „hodnotné“ s mnohými
zachovalými zbytky mokřadních společenstev. Na plášti se sice vyskytují dřeviny
převážně jehličnaté s příměsí listnatých – smrk (Picea sp.), modřín (Larix sp.), javor
klen (Acer pseudoplatanus), dub (Quercus sp.), z keřů bez černý (Sambucus nigra) –
uvnitř je však podél potoka zachovalý zbytek olšiny. Zde dominuje olše lepkavá
(Alnus glutinosa) s přimíšenou vrbou křehkou (Salix fragilis) a topolem (Populus cf.
nigra). Na svahu pak přibývá habr obecný (Carpinus betulus), hloh (Crataegus sp.).
V bylinném patře byly nalezeny: ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), kostival
lékařský (Symphytum officinale), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), skřípina lesní
(Scirpus sylvatica), svízel přítula (Galium aparine), podél toku též rákos obecný
(Phragmites australis).
I/17. A,B. Potok a jeho vegetační doprovod (11,4 km)
Střet: V tomto místě je pro přechod navrhované trasy přes potok navržena propust.
Popis: Potok, na kterém má být zrealizovaná propust, opouští krátce před tímto
místem zatrubnění. V současné době tento kus potoka lemují vrba křehká (Salix
fragilis) s příměsí bezu černého (Sambucus nigra), v bylinném patře převažuje kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), psárka obecná (Alopecurus pratensis), kerblík lesní
(Anthriscus sylvestris) a svízel přítula (Galium aparine). Okolní zemědělsky
intenzivně využívané plochy jsou navíc zmeliorované, není tudíž žádoucí „zbytek“
toku ještě více redukovat.
I/18. Alej u přemostění silnice III/36810 (A: 12,2 km)
Střet: Navržená trasa přemosťuje silnici III/36810 v místě nově vysázené aleje a
v místě dvou starých lip (Tilia sp.) silnice (v místě napojení asfaltové polní cesty).
Popis: Navrhované přemostění silnice je situováno přímo do křižovatky asfaltové
polní cesty se silnicí III/36810. Podél cesty je právě v tomto místě alej, vysazená
v rámci Programu rozvoje venkova za finanční spoluúčasti Evropské unie (Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkova). Tato alej je před silnicí zakončena Božími
muky se dvěma lípami srdčitými (Tilia cordata) značné výšky a zřejmě i stáří. Stromy,
ač v dobrém stavu, jsou doupné, v době průzkumu hnízdil v dutině jednoho z nich pár
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špačků (Sturnus sp.). Za silnicí alej dále pokračuje, ale je tvořena již staršími (dříve
vysazenými) dřevinami.
I/19. LBK 1-2 a přilehlé louky podél Ostrovského potoka (12,3 – 12,5 km)
Střet: Tato křižovatka je navržena v místě Ostrovského potoka, který je zároveň
lokálním biokoridorem a dále na přilehlých loukách.
Popis: Stromový doprovod tvoří olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba křehká (Salix
fragilis), javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), občas
střemcha obecná (Prunus padus). V podrostu se vyskytují bršlice kozí noha
(Aegopodium podagraria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), česnáček lékařský
(Alliaria officinalis) a svízel přítula (Galium aparine).
Okolní louky patří k loukám intenzivně obhospodařovaným, mají nicméně
právě v blízkosti trvalé zástavby svůj nemalý ekologický význam. Během terénního
průzkumu zde byla pozorována volavka popelavá (Ardea cinerea) a káně lesní (Buteo
buteo).
V této části trasy byl dříve vymapován výskyt tesaříka zavalitého (Ergates
faber), který je v České republice chráněný zákonem v kategorii silně ohrožených
druhů.
C.II.10.2. Lokality hodnocené stupněm 2 (střední význam)
II/1. Vlhké louky podél pravostranného přítoku Rychnovského potoka (2,4 km)
Střet: Trasa je navržena tak, že do jejího koridoru spadají vlhké louky s poměrně
pestrým druhovým složením. Jelikož se jedná o malé plochy, byly zařazeny mezi střety
středního významu.
Popis: Jedná se o psárkovou louku s psárkou obecnou (Alopecurus pratensis),
trojštětem žlutavým (Trisetum flavescens), svízelem povázkou (Galium molugo),
kakostem hnědočerveným (Geranium phaeum), kohoutkem lučním (Lychnis floscuculi), šťovíkem obecným (Rumex acetosa), krvavcem totenem (Sanguisorba
officinalis), kostivalem lékařským (Symphytum officinalis), zvonkem rozkladitým
(Campanula patula), kontryhelem (Alchemilla sp.).
II/2. VKP Potok Květná (6,7 – 7,3 km)
Střet: Navržená trasa se v tomto úseku přibližuje uvedenému VKP zhruba na
vzdálenost 160 – 100 m.
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Popis: Jedná se o zamokřený pozemek mezi vodotečí a lesnatým svahem s porostem
olše (Alnus sp.)a vrb (Salix sp.). Přirozené a částečně antropicky ovlivňované
společenstvo potoka s běžnou květenou.
II/3. LBK na potoce Květná a LBC u Květné (7,0 – 7,5 km)
Střet: Navržená trasa se v tomto úseku přibližuje uvedenému LBC a LBK zhruba na
vzdálenost cca 75 m (var. B) a cca 50 m (var. A).
Popis: LBK je tvořeno potokem Květná a doprovodným stromovým porostem
s převahou olše lepkavé (Alnus glutinosa) s občasnou příměsí vrby křehké (Salix
fragilis). V podrostu převažuje bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), občas psárka luční (Alopecurus pragensis) a tužebník
jilmový (Filipendula ulmaria).
II/4. Průchod trasy kolem Kozího rybníka (cca 8,0 km)
Střet: Navržená trasa prochází v bezprostřední blízkosti Kozího rybníka – var. A: 50 –
100 m, var. B: 100 – 150 m.
Popis: Navržená trasa prochází v bezprostřední blízkosti Kozího rybníka. Tento rybník
byl na základě terénního průzkumu vyhodnocen jako rybník chovný, bez ochranářsky
významné vodní vegetace. Na rybníku jsou umístěny rovněž budky pro zahnízdění
kachny divoké (Anas platyrhynchos), která je zde nejhojnějším pozorovaným ptákem.
Z dalších druhů vodních ptáků byl pozorován pouze polák velký (Aythya ferina).
Během terénního průzkumu byli v dané lokalitě pozorováni 4 kroužící čápi černí
(Ciconia nigra).
Chovný rybník je v krajině pozitivním prvkem, a to hlavně díky pobřežním
křovinám, které jsou biotopem cennějším, jak z hlediska botanického, tak
zoologického. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem byl rybník zařazen mezi
střety středního významu.
C.II.11. Povrchová voda
Vodní toky
Sledované území náleží k povodí Moravy. Nejvýznamnějšími toky jsou
Moravská Sázava a její pravostranné přítoky Bukovský, Rychnovský, Lukovský nebo
Ostrovský potok, na které navazuje síť menších vodních toků. Přehled křížení trasy
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silnice s vodními toky jsou uvedeny v tab. C.10. Umístění střetů trasy silnice s vodními
toky v detailu je zobrazeno na výkresech střetů v přílohové části.
Tab. C.10. Přehled toků, jejichž trasa je překřížena vedením trasy přeložky I/43
Staničení var. A (km)

Staničení var. B (km)

Název toku

0,174

0,174

Za nádražím

1,705

1,705

bezejmenný potok

2,433

2,433

Rychnovský potok

2,929

2,929

bezejmenný potok

3,816

3,816

bezejmenný potok

4,687

4,687

Červený potok

5,248

5,248

bezejmenný potok

6,080

6,080

Květná

6,641

6,641

bezejmenný potok

8,074

8,051

bezejmenný potok

8,335

8,321

bezejmenný potok

8,616

8,640

Lukovský potok

11,400

11,696

bezejmenný potok

12,446

–

Ostrovský potok

V širším území je možné nalézt i několik větších i menších vodních ploch
(rybníků). Soustava rybníčků se nachází východně od trasy hodnocené komunikace
u obce Třebařov. Jedná se o řetěz šesti menších rybníků, zakončených Prostředním
(též Velkým třebařovským) rybníkem při slepém rameni Moravské Sázavy. Menší
rybník (Kozí) se nachází cca 100 m východně od trasy komunikace v blízkosti
veterinární asanace v Žichlínku při hranici s obcí Luková.
Významným protipovodňovým prvkem v řešené oblasti je poldr Žichlínek,
vybudovaný v roce 2007. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších staveb protipovodňové
ochrany v České republice. Cílem výstavby poldru byla nejen ochrana oblasti horní
části povodí Moravy před povodněmi, ale i celková revitalizace dotčené lokality a
zvýšení ekologické stability tohoto území. Navržená komunikace se nachází na okraji
území zátopy, niva Lukovského potoka začíná v místě průchodu varianty B. Varianta
A do vymezeného poldru nezasahuje, probíhá však územím, které bude zátopou
ovlivněno.
V tabulce C.11. jsou uvedeny odhady vybraných hydrologických charakteristik
toků, platné pro místa křížení se silnici I/43.
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Tab. C.11. Charakteristiky vodních toků pro místa křížení toku trasou silnice
Číslo
profilu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

km

Vodní tok

plocha povodí
(km2)

dlouhodobý
průtok
(l/s)

Q30
(l/s)

Q270
(l/s)

0,83
0,85
1,51

5,1
5,2
9,2

11,3
11,5
20,3

1,6
1,6
2,9

3,51

21,4

1,98
2,30
0,78
0,81
0,86
0,55
0,60
56,51
0,18
38,24

12,0
14,0
4,8
4,9
5,2
3,3
3,7
343,8
1,1
232,6

0,174 Za nádražím
1,705 bezejmenný tok
2,433 bezejmenný tok
Rychnovský
2,929
potok
3,816 bezejmenný tok
4,687 Červený potok
5,248 bezejmenný tok
6,080 Květná
6,641 bezejmenný tok
8,074 bezejmenný tok
8,335 bezejmenný tok
8,616 Lukovský potok
11,400 bezejmenný tok
12,446 Ostrovský potok

6,8

47,3
26,5
30,9
10,6
10,8
11,5
7,3
8,2
759,8
2,4
514,0

3,8
4,5
1,5
1,6
1,7
1,1
1,2
109,5
0,4
74,1

Vodní nádrže
V okolí trasy silnice I/43 se nacházejí dva rybníky, hodnocená silnice se
žádného z nich přímo nedotýká. Přehled vodních ploch ve vzdálenosti do 500 m od
osy komunikace je uveden v tab. C.12.
Tab. C.12. Přehled vodních ploch v blízkosti trasy silnice I/43
Staničení (km)

Vzdálenost od osy
(m)

Název

8,1

Kozí rybník u Lukové

11,5

Rybník v obci Žichlínek

var. A – 90 m
var. B – 125 m
var. A – 400 m
var. B – 400 m

Rozloha (ha)
1,44
0,19

V území se nevyskytují žádná přírodní jezera.
C.II.12. Krajina
Pod termínem krajina se obecně rozumí část zemského povrchu s charakteristickými rysy v měřítku desítek kilometrů, kterou lze vymezit a odlišit od okolních
částí. Krajina je definovaná svojí matricí a souborem doplňujících prvků, kterými jsou
vodní toky a plochy, sídla, komunikace, remízky, meze, drobné stavby apod.
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V posuzovaném území lze vymezit jednu oblast krajinného rázu pro celou trasu
silnice – území Lanškrounské a Moravskotřebovské kotliny, se jeví jako otevřená,
mírně zvlněná, zemědělská krajina ohraničená z východu a západu vyvýšeným
terénem. Kromě mírně zvlněného terénu brázdy je možné zaznamenat několik
významnějších geomorfologických útvarů na okraji (na severu hřeben Rychnovského
vrchu s maximální výškou 541 m n. m., na jihu Dubina s výškou 533 m n. m.). Oblast
představuje zemědělskou krajinu s občasnými lesními porosty a remízky, větší lesní
komplexy se vyskytují pouze ve větší vzdálenosti na zmíněných vrcholcích. Zástavbu
zde představují poměrně protáhlé silniční obce a dále město Lanškroun s územně
rozsáhlejší a sevřenější zástavbou. Krajina je doplněna antropogenními liniovými
stavbami – silničními i železničními, v polích jsou vymezeny cesty s doprovodnou
zelení, územím procházejí nadzemní vedení elektrické energie. Celkově je možné
krajinu hodnotit jako pohledově nepříliš otevřenou, pohledový horizont je ve
východním a západním směru zřetelně omezen, ve směru severo-jižním je často
omezen zvlněním terénu, příp. porosty dřevin.
Hlavním krajinotvorným prvkem jsou zemědělské plochy, na okraji pak hřbety
vrchů a lesní porosty na nich. Území je osídleno již od historických dob, o čemž svědčí
řada archeologických nálezů. V krajině neexistuje tradiční silný dopravní koridor,
silnice představují komunikace nižších tříd spojující jednotlivé obce. Krajinou
prochází železniční trať Č. Třebová – Olomouc. V území se nachází pouze jedno větší
sídlo – město Lanškroun, ostatní osídlení tvoří obce silničního typu.
Území představuje zemědělskou krajinu střední Evropy s velmi malým
zastoupením lesních ploch. Ekosystémy oblastí dotčených realizací navrhované silnice
je možné charakterizovat jako ekosystémy značně přeměněné antropogenním
působením. Přirozené ekosystémy jsou prakticky zcela nahrazeny ekosystémy
umělými, většinou zemědělskými. V širším území jsou vymezeny dvě evropsky
významné lokality. Menší vodní toky jsou zcela přeměněny člověkem, v naprosté
většině případů napřímeny a regulovány, jejich přírodní charakter je značně
redukován. Naopak tok Lukovského potoka od Lukové dále po proudu byl
zrevitalizován a byla obnovena potoční niva vč. meandrů. V území se nachází pouze
jedna významnější vodní plocha – Kozí rybník.
Krajina je od svého přirozeného stavu změněna prakticky v celé ploše, vliv
člověka však vytvořil novou, poměrně vyrovnanou krajinu bez závažnějších
narušených ploch.
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C.II.13. Lesy
V trase navržené komunikace se nenacházejí žádné významnější lesní celky.
Kontakt s lesními porosty bude na třech místech:


cca km 1,2 v katastrálním území Kunčina. Pozemek parc. č. 1093/1, lesní pozemek,
majitel – obec Kunčina



cca km 3,6 v katastrálním území Rychnov na Moravě, parc. č. 6515, 6476, 6479, lesní
pozemky; pozemky 6515 a 6476 vlastní soukromí majitelé, pozemek 6479 je ve
vlastnictví státu s právem hospodaření pro Lesy ČR.



cca km 8,7 (pouze varianta A); v katastrálním území Žichlínek, parc. č. 3384, lesní
pozemek, majitel – obec Žichlínek

Les u km 1,2 komunikace představuje smíšený porost ve složení dub letní
(Quercus robur), smrk (Picea sp.), borovice lesní (Pinus sylvestris), modřín (Larix
sp.), bříza (Betula sp.), lípa (Tilia sp.) s podrostem jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia),
krušiny olšové (Frangula alnus), bezu černého (Sambucus nigra). Z bylin se vyskytují
lipnice hajní (Poa nemoralis), srha říznačka (Dactylis glomerata), svízel přítula
(Galium aparine), borůvka obecná (Vaccinium myrtillus), pstroček dvoulistý
(Maianthemum bifoulium), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), ostružiník (Rubus
sp.), jestřábník (Hieratium sp.). Plášť lesa je tvořen vzrostlými duby (Quercus sp.).
V km 3,6 je jako lesní pozemek vymezena topolová alej (větrolam), která
spontánně přechází do pestřejšího stromového porostu. Vyskytují se zde jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), topol osika (Populus tremula), topol černý (Populus nigra), javor
klen (Acer pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula pendula), v keřovém patře s vrbou
jívou (Salix caprea), bezem černým (Sambucus nigra), hlohem (Crataegus sp.) a
občas netvařcem křovitým (Amorpha fruticosa).
Les u provozu veterinární asanace (km 8,8) je stromový porost bez vyvinutého
keřového i bylinného patra, který z části navíc slouží jako úložiště bioodpadu
z přilehlé obce. V porostu se vyskytují olše (Alnus sp.), topoly (Populus sp.) nebo vrby
(Salix sp.).

C.II.14. Přírodní zdroje
Trasa ani jedné z variant neprochází těženým nebo prognózním ložiskem
nerostných surovin.
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C.II.15. Kulturní památky
Výčet kulturních památek v obcích podél trasy budoucí komunikace I/43 je
uveden v tabulce C.13.
Tab. C.13. Přehled kulturních památek v obcích, jimiž prochází trasa I/43
Číslo rejstříku
37948 / 6-3099
21007 / 6-3102
19849 / 6-3103
86872 / 6-3100
86873 / 6-3101
14466 / 6-3104
23294 / 6-3105
101586
19078 / 6-3140
32393 / 6-3137
34612 / 6-3138
36525 / 6-3136
35771 / 6-3139
31020 / 6-3134
103103

Sídelní útvar
Kunčina
Kunčina
Kunčina
Kunčina
Kunčina
Kunčina
Kunčina
Mladějov na Moravě
Mladějov na Moravě
Mladějov na Moravě
Mladějov na Moravě
Mladějov na Moravě
Mladějov na Moravě
Mladějov na Moravě
Mladějov na Moravě

Čp.

14896 / 6-3135

Mladějov na Moravě

17832 / 6-3133

Mladějov na Moravě

24633 / 6-3132
16599 / 6-3141
29898/6-3309
14233/6-3312
85516/6-3310
24199/6-3314
34357/6-3316
14057/6-3311
29791/6-3315

Mladějov na Moravě
Mladějov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě

14435/6-3313

Rychnov na Moravě

12789/6-5706
12790/6-5710
12791/6-5711
12792/6-5712
12793/6-5709
12794/6-5713
12795/6-5714
12796/6-5715
12797/6-5716

Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě

čp. 3
čp.5
čp. 26
čp. 31
čp. 101
čp. 127
čp. 129
čp. 135
čp. 137

12798/6-5717

Rychnov na Moravě

čp. 150

12799/6-5718
14912/6-3317
12800/6-5719

Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě

čp. 160
čp. 164
čp. 173

čp.148
čp.152

čp.125
čp.134

Památka
kostel sv. Jiří
socha sv. Floriána
Socha sv. Rocha
sousoší Kalvárie
Sochy - terasa se sochami
venkovská usedlost
venkovská usedlost
kostel Nejsvětější Trojice
Krucifix
Krucifix
Krucifix
Krucifix
Socha P. Marie Immaculaty
Socha sv. Floriána
sousoší Pieta
Sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice
výšinné opevněné sídliště hradiště, archeologické stopy
Rychta
venkovská usedlost
kostel sv. Mikuláše
Krucifix
Krucifix
socha P. Marie Immaculaty
socha sv. Rocha
sousoší Nejsvětější Trojice
sousoší Nejsvětější Trojice
sloup - Morový sloup P. Marie
Immaculaty
venkovská usedlost - výměnek
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost s křížem
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost s
výklenkovou kapličkou
venkovská usedlost
Rychta
venkovská usedlost
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Ulice, nám. / umístění
při čp. 194
při čp. 64
před kostelem

při čp. 9
při čp. 83
při čp. 40
při čp. 126
při čp. 87,82
při čp. 75
v zahradě při silnici směr Česká Třebová
při čp. 114
na vrchu Hausberg

při silnici do Žichlinku
u kostela
v zahradě domu čp. 135
při čp. 284
při silnici do Žichlinku, při čp. 196
při čp. 289
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Číslo rejstříku
12801/6-5720
23462/6-4171
34938/6-4175
12562/6-5687
33106/6-3969

Sídelní útvar
Rychnov na Moravě
Žichlínek
Žichlínek
Žichlínek
Lanškroun

46480/6-3966

Lanškroun

15782/6-3979

Lanškroun

20275/6-3974

Lanškroun

23941/6-3968

Lanškroun

31830/6-3975

Lanškroun

19970/6-3973

Lanškroun

15933/6-3965

Lanškroun

25717/6-3967
17937/6-3972
50010/6-6109
12365/6-5596
37720/6-4514
23461/6-3970
28259/6-3977

Lanškroun
Lanškroun
Lanškroun
Lanškroun
Lanškroun
Lanškroun
Lanškroun

13848/6-3978

Lanškroun

21663/6-3976

Lanškroun

46087/6-3982
33215/6-3981

Lanškroun
Lanškroun

100248

Sázava

29590/6-4066

Sázava

Čp.
Památka
čp. 180 venkovská usedlost
kostel sv. Jana Křtitele
Studna
čp. 1 Fara
kostel sv. Maří Magdalény
kostel sv. Václava (bývalý
klášterní, u zámku)
sochy sv. Jan Nepomucký, sv.
Jan Sarkander, z mostu přes
Jánský potok (zrušeného)
sloup se sochou Panny Marie
Immaculaty
sloup se sochou Panny Marie s
Ježíškem
sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice
kašna s delfíny
zámek - bývalý klášter
čp. 1
augustiniánů
čp. 2 Děkanství
čp. 5 Radnice
čp. 78 městský dům
čp. 113 střední škola – gymnasium
čp. 142 městský dům
kostel sv. Anny
socha Ecce Homo
sousoší reliéfů Panny Marie
Pomocné a Panny Marie
Čenstochovské
sloup se sochou Panny Marie
Immaculaty
čp. 77 hospoda Krčma
čp. 202 městský dům zv. Piano
kaple sv. Prokopa, z toho jen:
varhany, 1. pol. 18. stol.
sousoší Piety

Ulice, nám. / umístění

při čp. 94
5. května
nám. Aloise Jiráska
nám. Aloise Jiráska, v nádvoří muzea
nám. J. M. Marků
nám. Aloise Jiráska
Dobrovského
nám. J. M. Marků
nám. Aloise Jiráska
nám. Aloise Jiráska
nám. J. M. Marků
nám. J. M. Marků
nám. Jana Marka Marků
nám. Jiráskovo
Dobrovského
při silnici na Lukov
Dobrovského
Kralická, při čp. 436
nám. Malé
28. října

při kapli

Na území města Lanškroun je vyhlášena městská památková zóna. Zóna
ochraňuje historickou charakteristiku města založeného v 2. polovině 13. století
v souvislosti s královskou kolonizační činností.
C.II.16. Obyvatelstvo a sídla
V okolí navržené silnice I/43 v zájmovém území se nacházejí dvě středně velká
sídla – Lanškroun a Moravská Třebová. V širším okolí se nacházejí města Svitavy a
Ústí nad Orlicí.
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Počet obyvatel v obcích přímo dotčených trasou komunikace I/43 nepřekračuje
2 000, ovšem s výjimkou města Lanškrouna, který má přes 10 tisíc obyvatel. Navržená
trasa I/43 prochází extravilánem venkovské krajiny s menšími sídly, která míjí
obchvaty. Počet obyvatel v jednotlivých obcích, jejichž správním obvodem trasy I/43
procházejí je uveden v tab. C.14.
Tab. C.14. Počet obyvatel v sídlech, jejichž správním územím prochází trasy I/43
Obec

Počet obyvatel k 1. 1. 2010

Kunčina

1 323

Mladějov na Moravě

475

Rychnov na Moravě

582

Luková

688

Žichlínek

894

Lanškroun

10 196

Sázava (jen varianta A)

570

Celkem varianta A

14 728

Celkem varianta B

14 158

Nejbližší zástavbu v bezprostřední blízkosti navržené silnice tvoří:


samota – drážní domek na km 9,0 varianty A. Domek se nachází cca 20 m od hrany
komunikace (mostu), přiléhá zároveň k železniční trati v blízkosti železničního
přejezdu (viz výkres 7)



dům č. p. 315 v Lidické ulici v Lanškrouně, hrana silnice (mostu) ve variantě A je
navržena ve vzdálenosti cca 25 – 30 m

Dále je silnice vedena západně od Žichlínku ve vzdálenosti 150 – 250 m od
stávající zástavby, příp. rozvojových ploch územního plánu určených pro bydlení.
I v územních plánech dalších obcí jsou vymezeny plochy rozvoje obce určené
k bydlení. Tyto plochy se v některých případech nalézají blíže navrhované silnici I/43
než stávající zástavba. Proto bylo hodnocení zejména u hlukové zátěže provedeno i pro
tyto rozvojové plochy, aby byl ověřen i vliv na možnou budoucí zástavbu.

C.II.17. Doprava
Dnešní silnice I/43 patří již historicky k hlavním dopravním tahům z jižní
Moravy směrem na sever až k Lanškrounu. V dnešní době silnice I/43 vede od Brna
přes Letovice a Svitavy do Lanškrouna a dále pokračuje přes Orlické hory na Králíky a
dále do Polska. V úseku od silnice I/35 po Lanškroun (tj. v úseku, který má být novou
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silnicí v budoucnu nahrazen) byla silnice I/43 v minulých letech rekonstruována, resp.
průtahy obcemi byly na některých místech nahrazeny obchvaty (obchvat Opatova,
Damníkova). Na silnici I/43 se mezi Opatovem a Damníkoven napojuje silnice I. třídy
č. 14 vedoucí k České Třebové.
Intenzity dopravy na silnici I/43 se v současnosti pohybují mezi 5 500 vozidel
v jižní části (před zaústěním I/14) a 3 692 vozidel denně (severní část u Lanškrouna).
Podíl těžkých nákladních vozidel se pohybuje mezi 20 a 25 %.
Ze silnic II. třídy se v zájmovém úseku na silnici I/43 napojuje pouze silnice
II/325 v Lanškrouně.

C.II.17.1. Hluk
Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentních hladin
akustického tlaku A ve vnějším prostředí se stanoví jako součet základní hladiny
LAeq.T = 50 dB a některé z korekcí uvedených v tabulce C.15. (korekce se nesčítají).
Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou železniční dráhy, kde se
použije korekce –5 dB. Přehled limitů pro vnější hluk uvažovaných ve studii je uveden
v tab. C.16.
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se chráněným
venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro
zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním
prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti s výjimkou místností ve
stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace
zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního
práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo
podnájmem bytu v nich.
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Tab. C.15. Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Způsob využití území

Korekce (dB)
1) 2)
3)
4)

Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory

0

+5

+10

+20

1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice
zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.

3)

Použije se pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy v území, kde
hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou
zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných
venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce
zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření
vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít
ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro
krátkodobé objízdné trasy.

Tab. C.16. Limity hlukové zátěže
Hodnocený
časový horizont
2025
2025
2025

použitá
korekce
(dB)

Popis
Limit pro hluk ze stávajících komunikací (korekce na
starou zátěž)
Limit s korekcí pro hluk z dopravy
Limit s korekcí pro hluk z dopravy v okolí dálnic. silnic
I. a II. třídy a místních komunikací I a II. třídy

LeqA den LeqA noc
(dB)
(dB)

+20

70

60

+5

55

45

+10

60

50

Jak vyplývá z tabulky C.16., platí pro současnou dopravu na silnici I/43 limit
hlukové zátěže 70 dB ve dne a 60 dB v noci. Pro hluk z přeložených úseků, které byly
zprovozněny po roce 2000 platí korekce +10 dB, tj. limitní hodnota 60/50 dB. Po
výstavbě nové komunikace bude nutné zajistit, aby hluk v okolí navrhované nové
přeložky nepřesahoval v chráněném prostoru budov a v chráněném venkovním
prostoru 60 dB v denní a 50 dB v noční dobu. Ve všech hodnocených lokalitách však
byl z důvodu určité rezervy pro případ možného nárůstu intenzit a nepřesnosti
modelového výpočtu použit i limit s korekcí +5 dB, tj. o hodnotě 55 dB pro denní a
45 dB pro noční dobu.
Stávající silnice I/43 představuje určitý zdroj hlukové zátěže v řešeném území.
Předpokládané hlukové zatížení zástavby může v některých lokalitách dosahovat
limitních hodnot. V těsném okolí komunikace může být překročen limit pro starou
hlukovou zátěž z provozu na pozemních komunikacích, které jsou nyní stanoveny ve
výši 70 dB ve dne a 60 dB v noci. Tuto situaci lze očekávat u obcí Opatov a Damníkov
v místech, kde silnice není vedena obchvatem, ale prochází v těsné blízkosti chráněné
zástavby.
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Předpokládané hladiny akustického tlaku v obcích a městech, kde stávající
doprava ovlivňuje obytnou zástavbu v největší míře ukazuje tabulka C.17.
Tab. C.17. Hluková zátěž před výstavbou navrhované silnice (dB)
Sídlo

Silnice

LAeq Den

LAeq Noc

Opatov jih

I/43

68,3

62,3

Opatov sever

I/43

67,3

61,6

Damníkov

I/43

66,8

61,5

Rudoltice

I/43

51,5

45,7

Rychnov na Moravě

III/36810

55,1

47,5

Žichlínek

III/36810

62,7

55,0

Třebařov

II/368

60,1

52,5

Krasíkov

II/368

65,2

57,6

Tatenice

II/315

64,2

56,6

Lubník

II/315

64,5

57,0

Sázava

II/315

59,8

52,3

Hodnoty překračující limity LAeq. 6–22 hod = 70 dB a LAeq. 22–6 hod = 60 dB jsou uvedeny tučně

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Trasa nové silnice I/43 je navržena v území, ve kterém převládají agrocenózy,
velmi cenné ekologické segmenty krajiny se v koridoru silnice prakticky nevyskytují,
relativně cennější části přírody se nacházejí v úzkých pruzích podél vodotečí.
Zachovalé a ekologicky hodnotné části území se nacházejí v malých ostrůvcích
v krajině silně ovlivněné člověkem. Lidská činnost v území však nedosahuje
extrémních hodnot, krajina není narušena ani devastována nebo nadměrně zatěžována.
Negativním vlivem v širším území může být automobilová doprava. V koridoru údolí,
v němž má být silnice I/43 vedena, je však jediným významnějším dopravním
koridorem železniční trať, která působí pouze ve svém nejbližším okolí jako zdroj
hluku, případně jako migrační bariéra.
Území, do něhož má být silnice I/43 umístěna, není neúnosně zatěžováno,
hlavní vliv (hluková zátěž) se naopak sníží díky odvedení dopravy mimo sídla. Míra
vlivů navrženého záměru tedy prakticky není limitována překročením únosného
zatížení území. Jako významnější vliv lze označit spíše umístění nové stavby v území,
kde se prozatím silnice severo-jižního směru nevyskytuje.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vliv na klima a rozptylové podmínky
Vzhledem ke svému rozsahu, tvaru a charakteru neovlivní stavba silnice klima
ani rozptylové podmínky. Přesun provozu automobilů na novou komunikaci nebude
znamenat významný nárůst množství látek ovlivňujících klimatický systém. Zpevnění
povrchu ovlivní lokální mikroklima v prostoru bezprostředně u silnice či mostů,
v rámci mezoklimatu nepředstavuje změna povrchu významný zásah do území.
D.I.2. Vliv na kvalitu ovzduší
Vlivy v období výstavby
V době výstavby nové silnice se změny imisních charakteristik týkají především
krátkodobých (hodinových a denních) koncentrací. Plochy staveniště budou působit na
bezprostřední okolí stavby zejména jako zdroje prašnosti, tj. suspendovaných částic.
Vzhledem k pádové rychlosti zvířených částic se bude jednat řádově o okruh desítek či
stovek metrů od staveniště. Vzhledem k poloze stavby vůči zástavbě se přímé
ovlivnění obyvatel stavebními pracemi předpokládá zcela výjimečně a v malé míře.
Může však docházet k nárůstu imisní zátěže vlivem nákladní automobilové
dopravy související se stavbou, tj. zejména při převážení zeminy a dovozu materiálu.
Největší nárůst imisní zátěže z navazující nákladní dopravy lze předpokládat
v průběhu zemních prací, které se vyznačuje velkými objemy přepravované zeminy.
Na základě dostupných informací je možné u zástavby podél komunikací, po níž se
budou pohybovat nákladní automobily, očekávat následující změny krátkodobých
imisních charakteristik:


nárůst maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého nejvýše o 100 µg.m-3



nárůst denních koncentrací suspendovaných částic PM10 nejvýše o 30 µg.m-3



nárůst maximálních 8hodinových koncentrací oxidu uhelnatého nejvýše o 100 µg.m-3

Při plánování stavby a výběru dodavatele je nutné preferovat nasazení moderní
techniky s nízkými emisními parametry. Nárůst prašnosti v průběhu výstavby je nutno
důsledně omezovat např. kropením, oplachem aut před výjezdem na komunikace,
pravidelnou očistou příjezdových a odjezdových tras staveništní dopravy apod.
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Vlivy v období provozu
Vyhodnocení vlivů provozu silnice I/43 na kvalitu ovzduší je provedeno
v samostatné rozptylové studii, která je přílohou této Dokumentace.
Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že ve stavu bez výstavby je možné
z provozu automobilové dopravy očekávat v blízkosti stávající komunikace I/43
u průměrných ročních koncentrací NO2 příspěvky do 2,5 % imisního limitu. V případě
imisního limitu pro hodinové koncentrace NO2 budou vypočtené koncentrace
dosahovat v těsné blízkosti stávající silnice nejvýše 12,5 % limitu. Příspěvky
automobilové dopravy k IHr benzenu se budou pohybovat na úrovni do 0,25 %
imisního limitu. U PM10 se nejvyšší příspěvky z liniových zdrojů očekávají na hranici
7,5 % imisního limitu, u IHr PM2,5 pak do 3 % limitu. Maximální hodinové
koncentrace CO se budou pohybovat na úrovni 0,4 % limitu (jedná se o limit pro
8hodinové koncentrace). Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu budou činit
nejvýše 0,8 % cílového imisního limitu s termínem dosažení 31. 12. 2012. Nízké
imisní příspěvky jsou do značné míry dány očekávaným výrazným snížením emisí
z automobilové dopravy v důsledku pokračující obměny vozového parku a vývoje
emisních parametrů vozidel.
Vlivem uvedení navrhované silnice I/43 do provozu byl v přilehlé obytné
zástavbě vypočten nejvyšší nárůst u průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého
do 0,1 µg.m-3 (0,25 % limitu), u IHr benzenu nejvýše na úrovni 0,002 µg.m-3 (pod 0,1
% limitu), u IHr PM10 do 0,53 µg.m-3 (1,3 % limitu), u IHr PM2,5 byl vypočten nárůst
do 0,14 µg.m-3 (0,6 % limitu), u IHr B(a)P pak nejvýše o 0,002 ng.m-3 (0,2 % limitu).
Hodnoty očekávané imisní zátěže po zprovoznění navrhované trasy jsou
prakticky totožné s hodnotou předpokládané úrovně pozadí. Výjimku tvoří pouze
suspendované prachové částice frakcí PM10 a PM2,5, u kterých lze určitý, ač velmi
malý nárůst očekávat. Pokud bychom tyto hodnoty připočetli k výše uvedeným
výsledkům modelových výpočtů, lze očekávat, že:


průměrné roční koncentrace budou dosahovat nejvýše 50 % limitu u NO2, 40 % limitu
u benzenu, 30 % limitu u benzo(a)pyrenu, 78 % limitu u částic PM2,5 a do 67 % u částic
frakce PM10, přičemž uvedené nejvyšší hodnoty lze očekávat přímo u trasy komunikace



v případě maximálních hodinových hodnot nelze koncentrace tímto způsobem sčítat.
Nicméně vzhledem k tomu, že nejvyšší hodnoty IHk NO2 nastávají při proudění
od nejvýznamnějších zdrojů, které jsou již ve výpočtu zohledněny, lze předpokládat, že
limit 200 µg.m-3 nebude překročen (příspěvek od navrhované trasy v území nepřevýší
3 µg.m-3 pro teoretickou variantu souhry nejhorších podmínek). Stejně tak lze očekávat
splnění limitních hodnot pro oxid uhelnatý, kdy minimální nárůst imisní zátěže (do
4,1 µg.m-3) nezpůsobí překročení limitu maximálních denních 8hodinových koncentrací o
hodnotě 10 000 µg.m-3
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Celkově je pak možné konstatovat, že uvedení nové silnice I/43 do provozu
bude pro obyvatele obcí, jimiž prochází stávající I/43, přínosem z hlediska vlivu na
kvalitu ovzduší, kvalita ovzduší v obcích v okolí nové trasy I/43 se změní pouze velmi
málo. Nejvýraznější pokles imisní zátěže po uvedení navrhované komunikace do
provozu lze očekávat zejména v Opatovci, Opatově, Damníkově a západní části
Lanškrouna; nárůst imisní zátěže se dotkne zejména ploch mimo obytnou zástavbu,
částečně okrajových částí obcí Rychnov, Mladějov, Luková, Žichlínek a východní
části Lanškrouna.
Z hlediska porovnání variant v oblasti Luková – Žichlínek je možné říci, že
varianta A více zatěžuje okrajovou zástavbu Lukové a drážní domek, varianta B se
více přibližuje k Žichlínku a přináší poněkud větší imisní zatížení do této obce.
Rozdíly v koncentracích jsou však natolik malé, že varianty jsou z hlediska vliv na
ovzduší srovnatelné a při výběru výsledné varianty je možné plně preferovat ostatní
hlediska.
V oblasti zakončení trasy na obchvat Lanškrouna jsou obě varianty srovnatelné.
Varianta B je sice ukončena jižněji, avšak doprava pokračuje dále po obchvatu
Lanškrouna, takže působí v podobném území jako v případě varianty A. Opět zde
platí, že vypočtené koncentrace jsou natolik malé, že varianty je možné považovat za
srovnatelné a vliv na kvalitu ovzduší nebude při výběru nejvhodnější varianty
preferován.
D.I.3. Vliv na akustickou situaci
Vlivy v období výstavby
V době výstavby komunikace budou zdrojem hluku především pohyby těžkých
nákladních vozidel a také zemní práce (zejména nasypávání a hutnění násypů,
hloubení zářezů).
V současnosti není možné vlivy hluku z výstavby podrobně vyhodnotit, jelikož
nejsou známy vstupní údaje pro modelové výpočty, tj. zejména trasy odvozu zeminy,
typy a počty použitých stavebních mechanismů, umístění stavebních dvorů atd.
Podrobné vyhodnocení bude provedeno v dalším stupni projektové přípravy. Při
výstavbě budou práce, které způsobují vyšší hladiny hluku, umisťovány ve větší
vzdálenosti od obytných budov tak, aby obyvatelé obcí nebyli zbytečně zatěžováni
nadměrným hlukem. Jedná se například o řezání dřeva, míchání betonu, recyklaci
zeminy a podobně.
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Vlivy v období provozu
Vyhodnocení vlivů provozu silnice I/43 na hlukovou zátěž u okolní chráněné
zástavby i u předpokládaných rozvojových ploch pro bydlení je provedeno
v samostatné akustické studii, která je uvedena v příloze této Dokumentace.
V roce 2025 lze bez výstavby nové silnice I/43 očekávat na hranici chráněného
venkovního prostoru staveb u nejvíce exponovaných domů překračování hygienických
limitů. Vypočtené hodnoty hlukové zátěže zde budou přesahovat limitní hodnoty
s korekcí pro starou hlukovou zátěž z provozu na pozemních komunikacích v noční
dobu, která je stanovena ve výši 60 dB. Tuto situaci lze očekávat u solitérních objektů
v okrajových částech obce Opatov mimo realizovaný obchvat a dále v obci Damníkov,
kde současná silnice I/43 protíná severní část obce. V ostatních obcích podél méně
zatíženích silnic v oblasti lze zaznamenat i u nejexponovanějších objektů výrazně nižší
akustické zatížení a hlukový limit s korekcí pro starou zátěž je zde splněn.
Výsledky modelových výpočtů ukazují převedením dopravního zatížení na
navrhovanou trasu lze očekávat pokles hlukové zátěže nejen podél stávající trasy
silnice I/43, ale i podél dalších komunikací v území (II/368, II/315 a zejména silnice
III/36810). Jedná se zejména o obce, kde stávající komunikace v území tvoří průtah
(Rychnov na Moravě, Žichlínek, Třebařov, Krasíkov, Tatenice, Lubník a Sázava,
Damníkov), procházejí městem po stávajícím (Opatov) případně výhledovém obchvatu
(Rudoltice).
Následující tabulka pak uvádí očekávané snížení hladin hluku v obcích podél
stávajících komunikací, které nastane díky odvedení části dopravy na novou silnici.
Tab. D.1. Porovnání hlukové zátěže u zástavby podél stávajících silnic v roce 2025
Sídlo

Silnice

Den

Noc

Před výstavbou

Po výstavbě

Rozdíl

Před výstavbou

Po výstavbě

Rozdíl

Opatov jih

I/43

68,3

67,8

-0,5

62,3

61,8

-0,5

Opatov sever

I/43

67,3

66,7

-0,6

61,6

60,9

-0,7

Damníkov

I/43

66,8

65,9

-0,9

61,5

60,7

-0,8

Rudoltice

I/43

51,5

50,7

-0,8

45,7

44,8

-0,9

Rychnov na Moravě

III/36810

55,1

51,8

-3,3

47,5

44,2

-3,3

Žichlínek

III/36810

62,7

59,4

-3,3

55,0

51,8

-3,2

Třebařov

II/368

60,1

59,2

-0,9

52,5

51,6

-0,9

Krasíkov

II/368

65,2

64,2

-1,0

57,6

56,6

-1,0

Tatenice

II/315

64,2

63,1

-1,1

56,6

55,6

-1,0

Lubník

II/315

64,5

63,5

-1,0

57,0

56,1

-0,9

Sázava

II/315

59,8

58,9

-0,9

52,3

51,4

-0,9

Hodnoty překračující limity LAeq. 6–22 hod = 70 dB a LAeq. 22–6 hod = 60 dB jsou uvedeny tučně
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Z tabulky je patrné, že:


podél stávající silnice I/43, stejně jako v sídlech podél komunikací II/368 a II/315
dojde vlivem zprovoznění záměru k dílčímu poklesu akustické zátěže od 0,5 do
1,1 dB v denní a od 0,5 do 1,0 dB v noční dobu. Výstavbou nové trasy dojde
v hodnocených sídlech k mírnému zlepšení akustické zátěže, změna však nebude
dramatická. To je dáno očekávaným nevelkým poklesem dopravní zátěže na
dotčených komunikacích.



podél stávající silnice III/36810 dojde u nejexponovanějších objektů v Rychnově na
Moravě a obci Žichlínek díky výraznějšímu snížení dopravní zátěže také
k výraznějšímu poklesu akustického zatížení. V denní i noční dobu lze očekávat
pokles do 3,3 dB.

Studie dále u sídel, objektů a na hranici ploch vymezených územními plány
obcí pro bydlení podél navrhované silnice I/43 vyhodnocuje akustické zatížení
z hlediska splnění hygienických limitů (60 dB ve dne a 50 dB v noci). Tento limit bude
u nejbližší chráněné zástavby navrhované silnice splněn. Očekávané hladiny
akustického tlaku z provozu silnice I/43 v jednotlivých obcích uvádí tab. D.2 a D.3.
Tab. D.2. Vliv hluku ze silnice I/43 v nové poloze v nejbližší zástavbě obcí – varianta A
Lokalita
Rychnov na Moravě

Hluk (dB)

Staničení
I/43 (km)

Vzdálenost
zástavby (m)

Den

Noc

2,5

175

37,6

31,4

Charakter
do 5 domů (okraj obce)

Mladějov na Moravě

3,0

300

30,6

24,5

do 5 domů (okraj obce)

Květná

5,5

365

29,9

24,1

do 5 domů (okraj obce)

Luková

8,5

290

35,5

29,5

do 5 domů (okraj obce)

Žichlínek – samota u žel. trati č. 270

9,0

30

55,7

49,8

samota

Žichlínek – jih

9,5

340

30,7

24,8

do 20 domů (JZ obce)

Žichlínek – centrální část

11,0

195

34,4

28,4

Žichlínek – sever

11,5

140

34,3

28,3

Lanškroun – Žichlínské předměstí

12,3

215

38,0

32,1

samota

Lanškroun – Žichlínské předměstí

12,3

35

53,0

47,1

do 5 domů (okraj obce)

Lanškroun – Vnitřní Město

12,5

205

38,3

32,3

samota

Sázava

12,8

400

29,3

23,3

do 10 domů
(západní hranice obce)
do 10 domů
(západní hranice obce)

do 10 domů
(západní hranice obce)

Limit s korekcí +10 dB, tj. 60 dB v dne a 50 dB v noci není u hodnocených objektů překročen
Tučně jsou zvýrazněny hodnoty, které překračují limit s korekcí +5 dB, tj. 55 dB v dne a 45 dB v noci
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Tab. D.3. Vliv hluku ze silnice I/43 v nové poloze v nejbližší zástavbě obcí – varianta B
Lokalita

Staničení
I/43 (km)

Vzdálenost
zástavby (m)

Hluk (dB)
Den

Noc

Charakter

Luková

8,5

300

34,9

29,0

do 5 domů (okraj obce)

Žichlínek – samota u žel. trati č.270

9,0

305

35,9

29,9

samota

Žichlínek – jih

9,5

195

37,7

31,7

do 20 domů (JZ obce)

Lanškroun – Žichlínské předměstí

12,7

45

47,3

41,2

do 10 domů
(JZ hranici města)

Limit s korekcí +5 dB, tj. 55 dB v dne a 45 dB v noci není u hodnocených objektů překročen

Jak je patrné z tab. D.2. mohl by provoz na silnici I/43 znamenat v některých
místech překročení hladiny hluku 55 dB ve dne nebo 45 dB v noci. Přestože limit pro
okolí hlavních komunikací (dálnice, rychlostní silnice, silnice I. a II. třídy) je stanoven
na 60 dB ve dne a 50 dB v noci, v zájmu vyšší ochrany obyvatel před nepříznivými
účinky hluku a jako rezerva pro případný další nárůst intenzit dopravy byl ze strany
investora stavby vysloven zájem zajistit u chráněné zástavby hodnoty akustického
tlaku ve výši hygienického limitu 55 dB pro den a 45 dB pro noc, tj. limit s korekcí +
5 dB. V případě překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 55/45 dB byla
navržena opatření tak, aby byl po výstavbě I/43 limit ve všech bodech splněn. Celkem
byly podél varianty A navrhovaného záměru navrženy dvě protihlukové clony. Přehled
uvádí níže uvedená tabulka.
Tab. D.4. Opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na veřejných komunikacích
Obec

Opatření

Délka (m)

Výška

Varianta A
Žichlínek – samota

protihluková clona při severní hraně trasy

45

3

Lanškroun – Žichlínské předměstí

protihluková clona při severní hraně trasy

60

3

Ve variantě B bude přísnější hygienický limit u nejbližší chráněné zástavby
vlivem provozu navrhované silnice splněn bez opatření.
Celkově lze konstatovat, že zprovoznění navrhované komunikace nezpůsobí
zhoršení akustické zátěže v lokalitě a přinese zlepšení v centrálních částech měst a
obcí podél stávajících silnic I/43, III/36810, II/368 a II/315, v blízkosti kterých je
navržena nová trasa. V blízkosti obou variant vedení trasy navrhované silnice je poté
u nejbližší zástavby možné zajistit splnění hygienického limitu.
Co se týká porovnání variant, v případě akustického vlivu se jako mírně
vhodnější jeví:
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v oblasti Luková – Žichlínek varianta B, která je vedena ve větší vzdálenosti od
drážního domku (viz výkres 7).



v oblasti Lanškrouna jsou varianty srovnatelné, varianta B je ve svém návrhu mírně
příznivější (je ukončena ve větší vzdálenosti od zástavby), napojuje se však na
obchvat města, který dále pokračuje víceméně ve stopě varianty A a tím akusticky
působí na své okolí srovnatelně s variantou A. Detailní řešení komunikací v tomto
místě ještě není definitivní a proto je nutné tyto závěry považovat za předběžné a
platné pro posuzovaný stav projektu

V obou variantách budou splněny limitní hodnoty, přísnější ochranu obyvatel je
možné zajistit za poměrně nenáročných protihlukových opatření.

D.I.4. Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je předmětem samostatného
posouzení, které je obsaženo v příloze této Dokumentace.
Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno brát obecně
v úvahu všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Hlavními faktory,
které v dotčené oblasti působí v souvislosti s automobilovým provozem, a které tedy
budou realizací záměru významněji ovlivněny, jsou hluk, znečištění ovzduší,
dopravní nehodovost a socio-ekonomické faktory. Silnice I/43 nebude zdrojem
vibrací, které by mohly negativně ovlivnit obyvatelstvo (naopak sníží se vibrace
v blízkosti stávající komunikace), ani zdrojem elektromagnetického záření.
V souvislosti s její realizací se nepředpokládá kontaminace vody využívané
obyvatelstvem ani půdy chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich
toxiny.
Vlivy znečištění ovzduší
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní
hodnoty pro oxid dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10, benzo(a)pyren a
oxid uhelnatý. Z těchto znečišťujících látek je nutno očekávat ve výpočtové oblasti
zvýšené riziko zejména z expozice částicím PM10 a benzo(a)pyrenu (obdobná situace
je však prakticky ve všech městech ČR).
Vlivem uvedení komunikace do provozu je možné očekávat pouze málo
významné změny v míře rizika z expozice obyvatel všem znečišťujícím látkám.
V lokalitách s očekávaným nárůstem imisní zátěže však nedojde k prokazatelnému
vzniku zdravotního rizika.
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V rámci přiložené studie byla provedena kvantifikace počtu obyvatel
v jednotlivých pásmech imisní zátěže suspendovaných částic PM10, jakožto
rozhodujících látek z pohledu zdravotního rizika. Hodnoty indexu rizika HI, vyjádřené
jako poměr vypočtené průměrné roční koncentrace a směrné hodnoty dle WHO, jsou
uvedeny v následujících tabulkách. Pro stanovení imisní zátěže obyvatel byly
k vypočteným hodnotám příspěvku automobilové dopravy připočteny hodnota
imisního pozadí na úrovni jeho odhadované horní hranice dle rozptylové studie, jedná
se tedy i o horní hranici rizika.
Tab. D.5. Počet obyvatel v pásmech indexu rizika HI – průměrné roční koncentrace PM10

*)

Pásmo IHr PM10 (µg.m-3)

Pásmo indexu rizika HI

23,0 – 23,2

1,150 – 1,160

23,2 – 23,5

Výchozí stav

Varianta A

Varianta B

1 712

1 481

1 469

1,160 – 1,175

2 577

2 676

2 683

23,5 – 24,0

1,175 – 1,200

6 217

6 670

6 579

24,0 – 25,0

1,200 – 1,250

6 053

5 802

5 898

25,0 – 28,0

1,250 – 1,400

95

25

25

28,0 – 33,0

1,400 – 1,650

59

59

59

Celkem (23 – 33)

1,150 – 1,650

16 713

16 713

16 713

příspěvek automobilové dopravy zvýšený o 23 µg.m-3 vzhledem k odhadu imisního pozadí

Tabulka D.6. uvádí počty obyvatel v pásmech rozdílových imisních hodnot.
Tab. D.6. Počet obyvatel v pásmech změny imisní zátěže – IHr PM10
Pásmo IHr PM10 (µg.m-3)

Počet obyvatel
Var A

Var B

- 0,4 až -0,2

109

109

-0,2 až -0,1

1 409

1 396

-0,1 až 0,1

13 758

13 625

0,1 až 0,2

1 148

1 163

0,2 až 0,4

268

345

0,4 až 0,6

21

75

V tabulkách D.7. a D.8. je provedeno samostatné porovnání pro lokality
v nejbližším okolí dvou variantně řešených úseků:


Žichlínek-jih



ukončení trasy I/43 u Lanškrouna
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Tab. D.7. Počet obyvatel v pásmech změny imisní zátěže – IHr PM10 (Žichlínek-jih)
Pásmo IHr PM10 (µg.m-3)

Počet obyvatel
Var A

Var B

-0,1 až 0,1

144

97

0,1 až 0,2

644

592

0,2 až 0,4

115

229

0,4 až 0,6

17

0

Tab. D.8. Počet obyvatel v pásmech změny imisní zátěže – IHr PM10 (Lanškroun)
Pásmo IHr PM10 (µg.m-3)

Počet obyvatel
Var A

Var B

-0,1 až 0,1

1 276

1 238

0,1 až 0,2

350

365

0,2 až 0,4

150

104

0,4 až 0,6

5

75

Tabulky D.9. a D.10. obsahují výsledky kvantifikace míry konkrétních
zdravotních účinků, spojených s imisní zátěží suspendovaných částic PM10.
Tab. D.9. Vyhodnocení zdravotního rizika v oblastech s nárůstem koncentrací PM10 –
varianta A
Ukazatel
Počet obyvatel

Pásmo nárůstu imisní zátěže ( µg.m-3 )
0,1 – 0,2

0,2 – 0,4

0,4 – 0,6

Součet za
všechna
pásma

1 148

268

21

1 437

Chronická úmrtnost - počet ztracených roků
života vlivem chronické expozice

0,0689

0,0322

0,0042

0,1053

Nové případy chronické bronchitidy

0,0029

0,0014

0,0002

0,0045

Hospitalizace z důvodů dýchacích obtíží

0,0046

0,0021

0,0003

0,0070

Hospitalizace z důvodů srdečního selhání

0,0007

0,0003

< 0,0001

0,0010

Dny omezené aktivity

6,4494

3,0112

0,3933

9,8539

Dny s příznaky (lehčí respirační příznaky vč.
kašle)

5,5965

2,6130

0,3413

8,5508

Dny s lehčími respiračními příznaky (včetně
kašle) u dětí v běžné populaci

3,9139

1,8274

0,2387

5,9800

Dny užívání bronchodilatátorů - dospělí

0,9842

0,4595

0,0600

1,5037

Dny užívání bronchodilatátorů - děti

0,0253

0,0118

0,0015

0,0386

88

s. r. o.

DOKUMENTACE EIA
SILNICE I/43 V ÚSEKU R35 – LANŠKROUN

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

Tab. D.10. Vyhodnocení zdravotního rizika v oblastech s nárůstem koncentrací PM10 –
varianta B
Ukazatel

Pásmo nárůstu imisní zátěže ( µg.m-3 )
0,1 – 0,2

0,2 – 0,4

0,4 – 0,6

Součet za
všechna
pásma

1 163

345

75

1 583

Počet obyvatel
Chronická úmrtnost - počet ztracených roků
života vlivem chronické expozice

0,0698

0,0414

0,0150

0,1262

Nové případy chronické bronchitidy

0,0030

0,0018

0,0006

0,0054

Hospitalizace z důvodů dýchacích obtíží

0,0046

0,0027

0,0010

0,0083

Hospitalizace z důvodů srdečního selhání

0,0008

0,0004

0,0002

0,0014

Dny omezené aktivity

6,5336

3,8764

1,4045

11,8145

Dny s příznaky (lehčí respirační příznaky vč.
kašle)

5,6696

3,3638

1,2188

10,2522

Dny s lehčími respiračními příznaky (včetně
kašle) u dětí v běžné populaci

3,9650

2,3524

0,8523

7,1697

Dny užívání bronchodilatátorů - dospělí

0,9971

0,5915

0,2143

1,8029

Dny užívání bronchodilatátorů - děti

0,0256

0,0152

0,0055

0,0463

Z výsledků hodnocení vyplývá, že:


celková úroveň rizika z expozice suspendovaným částicím se po realizaci silnice I/43
změní pouze minimálně, přičemž ve variantě A byl zaznamenán vyšší počet obyvatel
v pásmech s očekávaným poklesem imisní zátěže, zatímco v případě varianty B je
mírně vyšší počet obyvatel v pásmech s nárůstem imisní zátěže.



v pásmech nejvyšších ročních koncentrací PM10 (nad 28 µg.m-3, tj. HI > 1,4) se počet
zasažených obyvatel nezmění, v pásmech imisní zátěže v rozmezí 24 – 28 µg.m-3
dojde k poklesu počtu dotčených obyvatel o cca 320.



v obytné zástavbě dotčené nárůstem imisní zátěže byl vypočten nárůst celkové
úmrtnosti na úrovni nejvýše 1,75 ztracené hodiny na obyvatele za rok a doba
s příznaky či omezením aktivity budou v těchto lokalitách nejvýše 27 minut za rok na
jednoho obyvatele. Jedná se o hodnoty nízké, v praxi málo průkazné.



z podrobnějšího porovnání variant vyplývá, že mírně vhodnější je varianta A, a to
v obou hodnocených úsecích. Rozdíly v obou variantách jsou však velmi malé a při
výběru varianty není třeba považovat toto kriterium za limitující.

U expozice ostatním látkám (benzen, CO a polycyklické aromatické
uhlovodíky) budou změny zdravotních rizik vlivem zprovoznění silnice I/43 malé.
Rozložení pásem nárůstu a poklesu rizika odpovídá rozložení rozdílových hodnot,
které jsou znázorněny na výkresech v grafické části rozptylové studie.
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Vlivy hluku
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako
morfologické nebo funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke
snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým
vlivům prostředí. Účinky hluku na lidské zdraví je možné (s určitým zjednodušením)
rozdělit na účinky specifické (poruchy sluchu) a na účinky nespecifické (mimosluchové),
kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu. Nespecifické působení hluku
je považováno za bezprahové (tj. nelze stanovit bezpečnou mez, pod níž se již účinek
nevyskytuje), v praxi se však pracuje s určitými mezními hodnotami, nad nimiž se
projevuje závislost účinku na hlukové expozici. Tyto mezní hodnoty, stanovené dle
podkladů WHO a SZÚ, uvádějí tabulky D.11. a D.12.
Tab. D.11. Přehled účinků a mezních hodnot – denní hluk
Účinek

Ukazatel

Mezní hodnota

Mírné obtěžování

50 dB

Silné obtěžování

55 dB
Lden,venku

Zhoršená komunikace řečí

55 dB

Ischemická choroba srdeční

60 dB

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí

70 dB
Zdroj: Státní zdravotní ústav a Světová zdravotnická organizace

Tab. D.12. Přehled účinků a mezních hodnot – noční hluk
Přehled účinků a mezních hodnot dostatečně prokázaných
Účinek
Ukazatel

Biologické účinky

Kvalita spánku

Subjektivní
pohoda
Zdravotní stav

Změny v kardiovaskulární aktivitě
Nabuzení EEG
Pohyby, počátek pohybů
Změny v délce různých fází spánku, struktury a
fragmentace spánku
Buzení během noci nebo příliš brzo ráno
Prodloužení úvodní fáze spánku, obtížnější usínání
Fragmentace spánku, zkrácení doby spánku
Nárůst průměrné pohyblivosti při spánku
Subjektivně vnímané rušení spánku
Užívání sedativ a léků navozujících spánek
Nespavost vlivem prostředí
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*

Mezní hodnota

LAmax,uvnitř
LAmax,uvnitř

*
35 dB
32 dB

LAmax,uvnitř

35 dB

LAmax,uvnitř
*
*
Lnoc,venku
Lnoc,venku
Lnoc,venku
Lnoc,venku

42 dB
*
*
42 dB
42 dB
40 dB
42 dB
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Přehled účinků a mezních hodnot částečně prokázaných**
Účinek
Ukazatel
Biologické vlivy

Subjektivní
pohoda

Zdravotní stav

Změny v hladinách (stresových) hormonů
Ospalost/únava během následujícího dne a večera
Zvýšená podrážděnost během dne
Zhoršené mezilidské vztahy
Stížnosti
Zhoršené rozpoznávací schopnosti
Nespavost
Zvýšený krevní tlak
Obezita
Deprese (u žen)
Infarkt myokardu
Snížení očekávané délky života (předčasná úmrtnost)
Psychické poruchy
(Pracovní) úrazy

*
*
*
*
Lnoc,venku
*
*
Lnoc,venku
*
*
Lnoc,venku
*
Lnoc,venku
*

Mezní hodnota
*
*
*
*
35 dB
*
*
50 dB
*
*
50 dB
*
60 dB
*

Zdroj: Světová zdravotnická organizace
*

Ačkoliv byl prokázán výskyt nepříznivých vlivů, nelze stanovit přesné mezní hodnoty nebo ukazatele.

**

V důsledku omezeného rozsahu podkladů mají mezní hodnoty omezenou váhu; jsou založeny vesměs na expertním posouzení podkladů.
Jsou zde však důkazy nebo kvalitní podklady o příčinném vztahu. Často jde o rozsáhlé nepřímé důkazy, které ukazují na vztah mezi
hlukovou expozici a fyziologickými změnami, které mají nepříznivý dopad na zdraví.

Podkladová akustická studie hodnotí hladiny hluku tabelárně pro výpočetní
body charakterizující přilehlou zástavbu či její část:


pro výpočetní body charakterizující jednotlivá sídla (typické hodnoty pro okrajovou
část zástavby) podél silnice I/43 v nové poloze



pro jednotlivé výpočetní body v blízkosti stávající komunikace i v blízkosti nově
navržené trasy (v části bodů jsou uvedeny hodnoty pouze pro jednu variantu, v části
bodů je uvedeno srovnání obou variant), ovšem pouze pro hluk ze samotné silnice I/43



pro jednotlivé výpočetní body, ve kterých bylo provedeno porovnání hodnot ve
výchozím stavu a v aktivní variantě, přičemž do zdrojů hluku jsou zahrnuty všechny
uvažované zdroje, tedy silnice I/43 a další komunikace

V rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví pak bylo provedeno zařazení všech
výpočtových bodů ze skupiny typických hodnot pro zástavbu a z výpočetních bodů
zahrnující všechny uvažované zdroje (silnice I/43 a další komunikace) podle
očekávaných účinků hluku z dopravy na základě mezních hodnot uvedených
v tabulkách D.11. a D.12.
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Tabulky D.13. a D. 14. uvádějí přehled o rozložení v pásmech účinků hlukové
zátěže z nové silnice I/43 pro charakteristické body jednotlivých obcí.
Tab. D.13. Obce v jednotlivých pásmech dle účinků hlukové zátěže ve dne – hluk z nové
komunikace I/43
Účinek

Ukazatel

Obce
Žichlínek – samota

Mírné obtěžování

Lanškroun – Žichlínské předměstí

Silné obtěžování
Zhoršená komunikace řečí

Žichlínek – samota

Lden

–

Ischemická choroba srdeční

–

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí

–

Tab. D.14. Obce v jednotlivých pásmech dle účinků hlukové zátěže v noci – hluk z nové
komunikace I/43
Účinek
Kvalita
spánku
Subjektivní
pohoda

Ukazatel
Žichlínek – samota

Vzrůst průměrné pohyblivosti při spánku
Subjektivně vnímané rušení spánku
Užívání sedativ a léků navozujících spánek
Lnoc
Nespavost vlivem prostředí

Zdravotní
stav

Lanškroun – Žichlínské předměstí
Žichlínek – samota
Lanškroun – Žichlínské předměstí
Žichlínek – samota
Lanškroun – Žichlínské předměstí
Žichlínek – samota
Lanškroun – Žichlínské předměstí

Zvýšený krevní tlak

–

Infarkt myokardu

–

Psychické poruchy

–

Jak je patrné z tabulek, je možné u hluku z posuzované silnice I/43 očekávat
hodnoty typické pro obtěžování hlukem v lokalitě Žichlínek (samota u železniční trati
č. 270) a dále v prostoru Žichlínského předměstí v Lanškrounu (okraj obce s cca 5
domy). Ve variantě B byly hodnoty noční hlukové zátěže v pásmu užívání sedativ
vypočteny ještě v prostoru samoty na Žichlínském předměstí Lanškrouna. Hodnoty
v pásmu možného výskytu onemocnění vlivem hluku nebyly ve výpočtových bodech
zaznamenány.
Z pohledu hodnocení zdravotních rizik je ovšem nutno posuzovat hlukovou
zátěž pocházející ze všech zdrojů, nejen z nové komunikace. Následující tabulky proto
uvádějí hodnoty hlukové zátěže ze všech uvažovaných zdrojů, tedy silnice I/43,
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z dalších komunikací a z železniční trati č. 270. Vyhodnocení je provedeno na základě
počtu výpočtových bodů, zařazených do pásem dle úrovně hlukové zátěže.
Jedná se o porovnání situace bez záměru a se záměrem – var. A a B nelze tímto
způsobem zcela srovnávat, neboť v některých lokalitách jsou přirozeně do srovnání
zařazeny jiné výpočtové body. Stav „se záměrem“ je uvažován včetně protihlukových
opatření v rozsahu dle akustické studie.
Tab. D.15. Počet bodů v jednotlivých pásmech dle účinků hlukové zátěže ve dne
Varianta A

Účinek

bez záměru

Varianta B

se záměrem

bez záměru

se záměrem

Mírné obtěžování

10

4

8

14

Silné obtěžování

8

2

8

5

Zhoršená komunikace řečí

8

2

8

5

Ischemická choroba srdeční

2

2

2

2

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí

0

0

0

0

Ve výchozím stavu byly v obou variantách zaznamenány hodnoty hlukové
zátěže v pásmu možného výskytu ischemické choroby srdeční ve dvou bodech v jedné
lokalitě, a to u objektu Žichlínek 163. Tato skutečnost se po realizaci komunikace I/43
nezmění. V pásmu silného obtěžování se nachází ve výchozím stavu 8 výpočtových
bodů, po zprovoznění silnice I/43 dojde k poklesu na 2 body ve var. A, resp. 5 bodů ve
var. B. V pásmu mírného obtěžování byl zaznamenán ve var. A pokles počtu bodů z 10
na 4, ve var. B nárůst z 8 na 14.
Tab. D.16. Počet bodů v jednotlivých pásmech dle účinků hlukové zátěže v noci
Účinek
Kvalita
spánku
Subjektivní
pohoda

Zdravotní
stav

Varianta A
bez záměru

Varianta B

se záměrem

bez záměru

se záměrem

Vzrůst průměrné pohyblivosti při
spánku

11

9

9

16

Subjektivně vnímané rušení
spánku

11

9

9

16

Užívání sedativ a léků
navozujících spánek

17

15

15

19

Nespavost vlivem prostředí

11

9

9

16

Zvýšený krevní tlak

5

2

5

2

Infarkt myokardu

5

2

5

2

Psychické poruchy

0

0

0

0
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Ve výchozím stavu je možné v pěti bodech (v obou variantách) očekávat
hodnoty hlukové zátěže v pásmu možného výskytu zvýšeného krevního tlaku a
infarktu myokardu. Jedná se o body reprezentující objekt Žichlínek 163 a dále dva
objekty v lokalitě Lanškroun-Sázava. Po uvedením silnice I/43 do provozu zůstanou
hodnoty v tomto pásmu jen u objektu Žichlínek 163, v lokalitě Lanškroun-Sázava
budou eliminovány, a to v obou variantách.
U dalších účinků, které jsou charakteristické pro rušení spánku, byl v případě
var. A zaznamenán pokles o 2 body, ve var. B nárůst o 4 – 5 bodů.
Z hlediska porovnání variant se tak jeví v případě zdravotních rizik z expozice
obyvatel hlukem vhodnější varianta A, neboť varianta B je spojena s výraznějším
nárůstem obtěžování a rušení spánku. Toto srovnání je však nutno poněkud
relativizováno skutečností, že tyto rozdíly se (až na jednu výjimku) týkají pouze
nejsevernější části silnice I/43, tj. jejího napojení na obchvat Lanškrouna. Dostupné
podklady však ukazují, že obchvat Lanškrouna bude oproti projektovým
předpokladům pravděpodobně veden v odlišné poloze (jižněji), což by znamenalo, že
se této lokality I/43 vůbec nedotkne. O rozdílech mezi variantami tak nelze
kvalifikovaně rozhodnout, dokud nebude známo finální řešení křižovatky silnice I/43 a
obchvatu města.
Další lokalitou, kde se obě varianty odlišují, je drážní domek u trati č. 270, tj.
objekt Žichlínek 163 (viz výkres 7). V této lokalitě byla vypočtena zvýšená hluková
zátěž pouze ve variantě A, která je zde tedy méně výhodná. Jedná se nicméně o jeden
objekt, u něhož je navíc otázkou jeho užívání v době realizace záměru, tj. ve
výhledovém stavu cca k roku 2025.
Uvedená lokalita Žichlínek 163 je také jediným objektem, kde byl vypočten
nárůst hlukové zátěže při hodnotách nad prahovou hodnotou pro vznik
kardiovaskulárního rizika z působení hluku. Proto byla v tomto bodě provedena
kvantifikace kardiovaskulárního rizika. Z výsledků hodnocení vyplývá, že zde lze
očekávat velmi malý nárůst kardiovaskulárního rizika, který se v praxi zcela neprojeví.
To je dáno skutečností, že vypočtený nárůst hlukové zátěže je zde při realizaci
příslušných protihlukových opatření pouze malý (0,2 dB).
Z hlediska porovnání jednotlivých variant se ukazuje, že mírně vhodnější je
z hlediska znečištění ovzduší varianta A (v obou hodnocených variantních úsecích),
zatímco z hlediska hlukové zátěže to je varianta B (ve variantním úseku Žichlínek).
V obou případech však platí, že změny v míře zdravotního rizika jsou velmi malé a
tudíž není třeba chápat tato kriteria jako limitující při výběru konkrétní varianty.
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Socioekonomické vlivy
Posuzovaná stavba přinese lepší napojení oblasti Lanškrounska na plánovanou
silnici R35 a tím zlepší přístupnost celého regionu. Kvalitní dopravní napojení
řešeného území je obecně podmínkou ekonomického rozvoje a lze očekávat, že se
tento efekt projeví i v okolí posuzované komunikace.
Návrh opatření
Z výsledků hodnocení vlivů na zdraví obyvatel vyplynulo, že vybudování
silnice I/43 nepřinese významné vlivy na zdraví obyvatel v okolí. Přesto je při návrhu,
výstavbě a provozu komunikace nutné dodržet následující opatření:


zajistit výsadby izolační zeleně s protiprašnou funkcí v místech kontaktu silnice
s obytnou zástavbou



vybudovat protihlukové clony v rozsahu nutném ke splnění limitu 55 dB ve dne a
45 dB v noci



po uvedení silnice do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných objektů
a v případě překročení hygienických limitů realizovat dodatečná protihluková opatření

D.I.5. Vliv na podzemní vody
Z hlediska možného ovlivnění zdrojů podzemní vody je nutno věnovat
pozornost zejména úsekům, kde bude komunikace vedena v hlubších zářezech, které
by teoreticky mohly zasahovat pod úroveň ustálené hladiny podzemní vody. Podle
současných znalostí lze předpokládat, že většina zářezů komunikace bude provedena
nad úrovní hladiny podzemní vody, přesto dále uvádíme přehled hlubších zářezů
komunikace, kterým bude třeba v další etapě prací věnovat pozornost. Trasa
komunikace není nikde vedena přímo přes ochranná pásma vodních zdrojů.
V trase projektované komunikace budou provedeny hlubší a rozsáhlejší zářezy
v těchto úsecích:


km 0,00 – 1,50 Kunčina, kde bude komunikace vedena v zářezu průměrné hloubky 2
až 4 m a na začátku trasy v km 0,00 až 6,7 m. Zářez bude hlouben v prostředí
arkózových pískovců, písčitých prachovců a slepenců (perm orlické pánve).



km 1,85 – 2,35 Rychnov na Moravě, kde bude komunikace vedena v zářezu průměrné
hloubky 4 až 6 m. V zářezu budou zastiženy jíly a jílovce (terciér).



km 2,55 – 3,65 Rychnov na Moravě, zářez o hloubce 3 až 8 m bude prováděn
v prostředí jílů a jílovců (terciér)



km 4,15 – 4,60 Rychnov na Moravě, zářez hluboký 5 m rovněž v prostředí terciérních
jílů a jílovců
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km 4,80 – 5,10 Rychnov na Moravě, komunikace bude vedena v zářezu o hloubce až
10 m rovněž v prostředí terciérních jílů a jílovců



km 5,45 – 6,00 Květná, zářez hluboký 6 až 9 m v prostředí arkózových pískovců,
písčitých prachovců a slepenců (perm orlické pánve)



km 7,55 – 8,25 Luková, komunikace bude vedena v zářezu hloubky cca 2 m rovněž
v prostředí arkózových pískovců, písčitých prachovců a slepenců (perm orlické pánve)



varianta A, km 10,90 – 12,00 Žichlínek, zářez o průměrné hloubce 4 až 5 m
realizovaný v prostředí terciérních jílů a jílovců



varianta B, km 11,20 – 12,70 Žichlínek, zářez o průměrné hloubce 3 až 4 m
realizovaný v prostředí terciérních jílů a jílovců

Všechny výše uvedené zářezy prakticky v celém řešeném úseku I/43 budou
realizovány převážně nad hladinou podzemní vody, pouze výjimečně mohou
zasáhnout mělko pod ní. Proto nepředpokládáme, že by při jejich realizaci došlo
k podstatnému ovlivnění hydrogeologických poměrů zájmového území. Tento
předpoklad bude nutno ověřit v další etapě průzkumných prací formou monitorovacích
hydrogeologicky vystrojených vrtů. Výjimkou je pouze hlubší zářez v km 0,00, který
pod úroveň hladiny podzemní vody může zasahovat. V tomto místě je však technicky
možné snížit hloubku zářezu na potřebnou úroveň, která podzemní vodu neovlivní. Ve
zbývajících částech trasy komunikace ovlivnění vodních zdrojů nepředpokládáme
z důvodu vedení komunikace většinou po povrchu terénu nebo na násypech.
Ve vztahu k evidovaným vodním zdrojům č. 2 – 8 v Mladějově, Květné a
Trpíku se trasa navržené komunikace nachází ve směru proudění podzemní vody, který
je v zájmovém území generelně od západu k východu. Zdroje podzemní vody jsou zde
dotovány z prostředí svrchnokřídových sedimentů ústecké synklinály, jejíž okraj se
nachází v prostoru „bradlových“ svahů ve vzdálenosti větší než 2 km západně od
navržené trasy komunikace. Komunikace tak nemůže ovlivnit dotaci vodních zdrojů ze
západně uložených křídových sedimentů, protože nezasahuje do prostoru mezi
zvodnělými křídovými horninami ústecké synklinály a evidovanými vodními zdroji.
Východně od trasy se komunikace se nachází pouze studna v Rychnově na
Moravě, která se nachází ve vzdálenosti 2,2 km a její ovlivnění je
tak nepravděpodobné.
Přehled možného ovlivnění všech vodárenských zdrojů v okolí trasy
komunikace je uveden v následující tabulce.
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Tab. D.17. Možné ovlivnění vodárenských zdrojů
č.

Název

OP

Umístění PHO
vzhledem k trase

Stav využívání vodního
zdroje

Ovlivnění

1

Kunčina

2.

3,5 km JV od km 0,0

využíván skupinou obcí

2

Mladějov zářezy
Mladějov
štoly
Mladějov
vrt HM-2
Mladějov
vrt HM-3
Květná
Trpík
TR-2, TR-3
Trpík
Rychnov na
Moravě

-

2,5 km Z od km 2,5

využíván skupinou obcí

potenciálně
pravděpodobné
nepravděpodobné

-

3,2 km Z od km 2,5

využíván skupinou obcí

nepravděpodobné

1.

0,9 km ZJZ od km
využíván skupinou obcí
4,0

nepravděpodobné

1.

0,9 km Z od km 4,5

využíván skupinou obcí

nepravděpodobné

2.

0,5 km Z od km 5,5

využíván pro obec

nepravděpodobné

2.

2,5 km ZSZ od km
využíván skupinou obcí
5,0

nepravděpodobné

2.

1,7 km Z od km 5,5

není využíván

nepravděpodobné

-

2,2 km V od km 2,0

využíván skupinou obcí

nepravděpodobné

3
4
5
6
7
8
9

V zájmovém území jsou prakticky všechny obce a města zásobovány vodou
z veřejných vodovodů využívajících místních zdrojů. Četné rodinné domy však
využívají individuální zásobování vodou pro užitkové účely ze soukromých studní a
v některých případech (například na samotách oddělených od intravilánu obce) jsou
studny i zdrojem pitné vody. Ve většině příkladů se jedná o studny mělké, využívající
vodu první zvodně v prostředí kvartérních zemin a v pásmu povrchového rozvolnění
horninového podloží. Tento horizont je obecně charakteristický nízkou vydatností a
závislostí na aktuálních klimatických podmínkách.
Jak je patrné z tabulky možného ovlivnění, jistý negativní vliv na zdroje
podzemní vody může mít komunikace potenciálně pouze v případě vodního zdroje
Kunčina. V této fázi znalostí lze předpokládat možnost přímého ovlivnění vodního
zdroje. Komunikace ve staničení km 0,00 je navržena v zářezu o hloubce až
6,70 metru a její umístění ve vztahu k dotačním oblastem vodního zdroje není
příznivé. Zářez komunikace částečně zasahuje do prostoru mezi hlavní dotační pásmo
křídových hornin ústecké synklinály na západě a vlastní vodní zdroje v Kunčině.
Prvních cca 700 m komunikace (staničení km 0,00 – 0,70) zasahuje do oblasti, ve které
bylo v minulosti vyhlášeno ochranné pásmo 2. stupně tohoto vodního zdroje. Toto
ochranné pásmo má v současné době výrazně menší plošný rozsah a komunikace do
něj dnes již nezasahuje. Uvedený vodní zdroj je využíván pro potřeby skupinového
vodovodu Moravská Třebová.
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V návrhu silnice R35 je v prostoru MÚK Kunčina předpokládán na rychlostní
silnici násyp o výšce cca 9 m nad terénem (viz obr. D.1). V návrhu silnice I/43 je při
podchodu silnice R35 uvažováno vedení v úrovni terénu s následným zářezem o
hloubce až 6 m (směrem na jih, ve staničení km 0,0 – viz obr. D.2.). Vzhledem k této
skutečnosti se jako vhodné řešení jeví úprava projektu silnice I/43 tak, že silnice I/43
bude vedena v podjezdu MÚK vedena o 1 – 2 m výše, čímž se sníží nutná hloubka
zářezu v navazující části (km 0,2 – 0,0). Stejně tak je třeba upřesnit trasování dalšího
pokračování silnice I/43 s ohledem na dotčení podzemních vod.
Obr. D.1. Podélný profil návrhu silnice R35 v prostoru MÚK Kunčina
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Obr. D.2. Podélný profil návrhu silnice I/43 v prostoru MÚK Kunčina

Doporučená opatření
V další etapě průzkumných prací je nutné ověřit, zda zářez komunikace na
počátku posuzované trasy bude nebo nebude zasahovat pod úroveň hladiny podzemní
vody a na základě tohoto zjištění stanovit možné ovlivnění vodního zdroje novou
komunikací. Na základě těchto zjištění je nutné prověřit možnost snížení hloubky
zářezu na skutečně nezbytnou míru tak, aby konstrukčně vyhovoval podjezdu pod
rychlostní silnicí R35 a zároveň co nejméně, ideálně vůbec, zasahoval pod úroveň
hladiny podzemní vody. Po realizaci takového opatření k ovlivnění vodního zdroje
Kunčina nedojde. V každém případě bude nezbytné v další etapě průzkumných prací
dané lokalitě věnovat zvýšenou pozornost.
V úsecích, kde se trasa přibližuje k ochranným pásmům podzemních vod (tj.
zejména v problematickém úseku na počátku trasy) a dále v místech hlubších zářezů
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nelze skladovat v prostoru stavby látky škodlivé životnímu prostředí, včetně
pohonných hmot (s výjimkou nezbytných případů – málo pohyblivé stroje, v těchto
případech je nutno zajistit opatření k zamezení úniku PHM do prostředí). Ve všech
ostatních úsecích je nezbytné zabezpečit sklady paliv a maziv proti potenciálním
únikům.
Před zahájením výstavby komunikace je nutné v rámci předběžného
geotechnického průzkumu provést monitoring podzemních vod širšího okolí
uvedeného vodního zdroje. Případné ovlivnění lokálních zdrojů podzemní vody je
nutno prověřit podrobným hydrogeologickým průzkumem a dlouhodobým
monitoringem, součástí kterého bude i pasportizace stávajících studní. Pokud se
ovlivnění lokálních zdrojů prokáže, bude nutno zajistit jeho majiteli náhradní zdroj
vody, a to buď vodu z veřejné sítě, nebo náhradní zdroj podzemní vody.
Vliv na kvalitu podzemní vody
Z dostupných výsledků monitorování kvality podzemní vody v okolí již
provozovaných komunikací vyplývá, že ohrožení kvality podzemních vod silničním
provozem není výrazné. Během provozu komunikace bude nutno provádět
monitorování kvality podzemních i povrchových vod a v případě překročení
stanovených mezí bude nutno realizovat nápravná opatření. Provozem komunikace
může dojít k ohrožení kvality podzemních vod při haváriích motorových vozidel a
cisteren. Během následných průzkumných prací je vhodné detailně posoudit
propustnostní charakteristiky kvartérního patra a vymapovat tak úseky potenciálně
nebezpečné z hlediska rychlé infiltrace. Možnost negativního ovlivnění kvality
podzemních vod musí být minimalizována doplněním trasy nové komunikace
systémem záchytných sedimentačních nádrží DUN tam, kde průzkum zjistí
připovrchové patro s vyšší průlinovou propustností.
Zasakování dešťových vod z komunikace
Z hlediska možnosti vsaku vod z povrchu komunikace do podloží jsou
infiltrační parametry území jako celku předběžně hodnoceny jako spíše nepříznivé.
Dle Jetela (Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami
ve vrtech, 1982), který podle koeficientu filtrace vymezuje celkem 8 tříd propustnosti,
lze hodnotit prostředí kvartérních zemin i podložních terciérních jílů a jílovců a
křídových jemnozrnných sedimentů ve svrchních polohách třídami propustnosti VI až
VII, slabě až velmi slabě propustné s koeficientem filtrace kf = n.10-7 až n.10-8 m.s-1.
Výjimkou jsou výše popsané úseky km 0,0 – 1,0 a km 5,5 – 8,0, kde bude
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předkvartérní podloží tvořeno permskými arkózovými pískovci s polohami písčitých
prachovců a slepenců. V těchto úsecích je možno předpokládat zhruba o řád vyšší
infiltrační parametry předkvartérního podkladu s koeficientem filtrace kf = n.10-6 až
n.10-7 m.s-1. Jedná se tedy o prostředí s třídami propustnosti V až VI, dosti slabě až
slabě propustné. Je třeba si uvědomit, že pískovce jsou v uvedených úsecích překryty
kvartérními sedimenty s nižší třídou propustnosti.
Samotná vhodnost likvidace srážkových vod zasakováním do geologického
prostředí je podmíněna geologickými a hydrogeologickými poměry, klimatickými
poměry i vlastním návrhem vsakovacího objektu, který vychází z přírodních
podmínek. Na základě rozboru srážek bude při ploše komunikace a dalších
zpevněných ploch určeno celkové množství vody, které je třeba zasáknout. Při uvážení
tohoto objemu vod, které má geologické prostředí pojmout a propustnostních
parametrů daných zemin je pak možné navrhnout vlastní uspořádání vsakovacích
objektů.
Místní geologické prostředí lze z hlediska vsakování hodnotit jako poměrně
velmi málo vhodné. Nevhodnost je dána relativně nízkou propustností místního
kvartérního pokryvu, ale i pelitických křídových sedimentů v podloží. Ani úseky
s výskytem permských arkózových pískovců nejsou nijak výrazně propustnější, jejich
koeficient filtrace je příznivější pouze o jeden řád. Při návrhu systému vsakování je
tedy nezbytné volit plošné zasakovací prvky. V každém případě bude vhodné na
základě výsledků předběžného a podrobného průzkumu stanovit místa pro zasakovací
objekty v oblastech s relativně vyšší lokální propustností.
Při návrhu likvidace vod z komunikace vsakováním je nutno řešit možnost
kvalitativního ovlivnění vod například výstavbou usazovacích nádrží apod.
D.I.6. Vliv na povrchové vody
Výstavba silnice I/43 ovlivní vodoteče ve své blízkosti především odtokem
dešťových vod z komunikace, a to jak z hlediska jejich množství, tak i s ohledem na
jejich složení. V některých lokalitách dojde k i přímému ovlivnění – přeložení vodního
toku. Krátké přeložky (úpravy koryta) vodních toků se při výstavbě nové silnice
předpokládají v následujících místech:
Varianta A




km 0,174 – 0,366 přeložka potoka (Za nádražím) a polní cesty pro zřízení
MÚK s trasou R35
km 2,929 přeložka potoka dl. 170 m
km 8,074 přeložka potoka dl. 260 m
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km 8,335 úprava potoka dl. 45 m
km 12,446 přeložka potoka dl. 105 m

Varianta B


km 0,174 – 0,366 přeložka potoka a polní cesty pro zřízení MÚK s trasou R 35



km 2,929 přeložka potoka dl. 170 m



km 8,051 přeložka potoka dl. 260 m



km 8,321 úprava potoka dl. 90 m

Všechny vodní toky dotčené plánovanými přeložkami koryta představují
upravené, regulované potoky uprostřed polí nebo luk. V žádném případě se nejedná o
přírodní nebo přírodě blízké vodní toky, u nichž by změna trasy koryta znamenala
významný vliv na vodní nebo příbřežní ekosystém.
Silnice je navržena na okraji Žihlínského poldru. Toto vodní dílo slouží jako
protipovodňová ochrana pro území níže po toku Moravské Sázavy. Hranice zátopy
Q100, Q20 ani Q5 ani aktivní zóna nedosahuje k místu vedení silnice, hranice jsou
vymezeny cca 500 níže po proudu Lukovského potoka. Stavba silnice tedy neovlivní
kapacitu poldru, stejně tak zátopa poldru by neměla při stoletých povodních ovlivnit
těleso silnice. V dalších stupních přípravy projektu je třeba tomuto místu věnovat
pozornost, co se týká ovlivnění podložních hornin vodou. Vzhledem
k předpokládanému termínu výstavby v horizontu cca 20 let je možné očekávat další
zpřesnění údajů o zátopách v budoucnu.
Vlivy v období výstavby
V rámci přípravy území dojde k odstranění vegetace a půdy z povrchu stavební
plochy, a tím ke zvýšení rizika odnosu pevných látek do vodotečí. Je proto nezbytně
nutné u nejvýznamnějších vodotečí realizovat technická opatření proti případnému
splachu pevných látek přívalovými srážkami (např. usazovací nádrže). Ochrana
vodotečí též musí být provedena pro havarijní úkapy ropných látek. Veškerá údržba
stavebních strojů bude prováděna mimo plochu zařízení staveniště, stroje budou
udržovány v řádném technickém stavu. Pohonné hmoty nebudou skladovány
v místech, kde by mohly ohrozit vodní toky. Ovlivnění vod splaškovými vodami se
nepředpokládá, zaměstnanci stavby budou využívat mobilní chemické WC.
Vlivy v období provozu – kvantitativní ovlivnění
Výstavbou komunikace dojde ke zpevnění části povrchu, a tím ke zvýšení
odtoku. Voda bude svedena do vodotečí nebo zasakována. Tab. D.18. uvádí měrný
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odtok z 1 km silnice pro patnáctiminutový návrhový déšť 130 l.s-1.ha-1 a pro průměrný
celkový úhrn srážek 725 mm ročně. V tab. D.19. je uveden odtok do jednotlivých
vodních toků. Při výpočtu bylo uvažováno odvodnění celého úseku s jednotným
směrem sklonu nepřerušeného mostem, tj. nebylo uvažováno odvádění vody do
zasakovacích příkopů mimo mostní objekty. Tabulka tak ukazuje maximální ovlivnění
vodních toků dešťovými vodami ze silnice.
Tab. D.18. Odtok vody z 1 km vozovky silnice I/43
Příčné uspořádání

Šířka
(m)

Plocha
(m2)

Jízdní pruhy
Vnější vodící proužky
Zpevněné krajnice
Nezpevněné krajnice

7,0
0,5
1,0
1,0

7 000
500
1 000
1 000

Celkem

9,5

9 500

Koef.
odtoku

Redukovaná
plocha (m2)

0,9
0,9
0,9
0,5

Odtok při
dešti (l.s-1)

Celkový odtok
(m3.rok-1)

6 300
450
900
500

81,9
5,9
11,7
6,5

4 568
326
653
363

8 150

106,0

5 909

Tab. D.19. Odtok vody do jednotlivých vodních toků
Varianta A
Úsek

Recipient

Odtok při
dešti 130
l/s/ha
(l.s-1)

Roční
odtok
(m3.rok-1)

Průměrný
průtok
Qa (l/s)

Navýšení
průměrného
průtoku ΔQa
(l/s)

5,1

0,11

0,000 – 0,585

Za nádražím

62

3 457

0,585 – 1,705

bezejmenný tok
(levostranný přítok Radišovského potoka)

119

6 618

1,705 – 2,433

bezejmenný tok
(pravostranný přítok Rychnovského
potoka)

77

4 302

2,433 – 3,816

Rychnovský potok

147

8 172

3,816 – 4,415

bezejmenný tok
(pravostranný přítok Červeného potoka)

63

3 539

4,415 – 4,687

Červený potok

29

1 607

4,687 – 5,750

bezejmenný tok
(levostranný přítok Červeného potoka)

90

5 017

5,750 – 6,080

Květná

35

1 950

6,080 – 6,641

bezejmenný tok
(levostranný přítok Květné)

59

3 315

6,641 – 8,074

bezejmenný tok
(levostranný přítok Květné)

152

8 464

8,074 – 8,335

bezejmenný tok
(levostranný přítok Květné)

28

1 542

8,616 – 9,250

Lukovský potok

5,2

0,21

9,2

67

3 746

bezejmenný tok
11,400 – 12,100
(pravostranný přítok Moravské Sázavy)

74

4 136

12,100 – 12,446 Ostrovský potok

37

2 044

103

0,14
21,4
12,0
14,0
4,8
4,9
5,2
3,3
3,7
343,8
1,1
232,6

0,26
0,11
0,05
0,16
0,06
0,11
0,27
0,05
0,12
0,13
0,06
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Varianta B
Úsek

Recipient

Odtok při
dešti 130
l/s/ha
(l.s-1)

Roční
odtok
(m3.rok-1)

Průměrný
průtok
Qa (l/s)

Navýšení
průměrného
průtoku ΔQa
(l/s)

0,000 – 0,585

Za nádražím

62

3 457

5,1

0,11

0,585 – 1,705

bezejmenný tok
(levostranný přítok Radišovského potoka)

119

6 618

5,2

0,21

1,705 – 2,433

bezejmenný tok
(pravostranný přítok Rychnovského
potoka)

77

4 302

9,2

0,14

2,433 – 3,816

Rychnovský potok

147

8 172

21,4

0,26

3,816 – 4,415

bezejmenný tok
(pravostranný přítok Červeného potoka)

63

3 539

12,0

0,11

4,415 – 4,687

Červený potok

29

1 607

14,0

0,05

4,687 – 5,750

bezejmenný tok
(levostranný přítok Červeného potoka)

90

5 017

4,8

0,16

5,750 – 6,080

Květná

35

1 950

4,9

0,06

6,080 – 6,641

bezejmenný tok
(levostranný přítok Květné)

59

3 315

5,2

0,11

6,641 – 8,051

bezejmenný tok
(levostranný přítok Květné)

149

8 331

3,3

0,26

8,051 – 8,321

bezejmenný tok
(levostranný přítok Květné)

29

1 595

3,7

0,05

8,640 – 8,870

Lukovský potok

24

1 359

343,8

0,04

59

3 273

1,1

0,10

bezejmenný tok
11,696 – 12,250
(pravostranný přítok Moravské Sázavy)

Vzhledem k průměrným i maximálním průtokům v ovlivněných vodotečích a
vzhledem k předpokládaným objemům odtékající vody při přívalovém dešti, které
často převyšují průměrné průtoky ve vodotečích, je nezbytné vybudovat
u odvodňovacích příkopů retenční zařízení, která umožní rozložení špičkových
průtoků do delšího časového období a sníží tak kvantitativní ovlivnění vodních toků.
Další možností je zmenšit množství vody odtékající do jednotlivých vodotečí.
U nejvíce ovlivněných toků (např. Květná, bezejmenný tok kolem km cca 11,5) je
třeba odvést vody z příkopů do zasakovacích objektů podél trasy, zmenšit tak úsek
silnice odvodňovaný daným recipientem a tím snížit množství vody odváděné přímo
do recipientu. Návrh retenčních nebo zasakovacích prvků musí být proveden v rámci
DUR po přesnějším zaměření trasy.
Zvýšení celkového ročního objemu odváděné vody představuje ve většině
případů zlomek průtoků ve vodotečích, navýšení dosahuje nejvýše 10 % stávajících
průtoků. Dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží je třeba
provádět též s ohledem na kapacitu koryta. To je důležité zejména v místech, kde jsou
vodní toky níže po proudu zatrubněny a další navyšování průtoku není možné.
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Určité ovlivnění odtoku vody je možné očekávat v místech, kde silnice v náspu
bude zabraňovat v odtoku z míst umístěných na svahu nad komunikací. Bez dalších
opatření by v těchto místech mohlo docházet k vytváření rozsáhlejších podmáčených
nebo zamokřených ploch. Po definitivním směrovém a výškovém zaměření trasy je
v těchto místech třeba navrhnout účinnou soustavu odvodňovacích prvků (trub), které
umožní odtok vody po svahu níže. Pro zabránění erozního působení soustředěného
odtoku je třeba na výtoku z těchto trub vybudovat zasakovací příkopy nebo trativody.
Vlivy v období provozu – kvalitativní ovlivnění
Ke kontaminaci povrchových vod dochází odtékající srážkovou vodou ze
zpevněného povrchu silnice. Za nejdůležitější znečišťující látky je možné označit
chloridy a sodné ionty ze zimního posypu, ropné látky z úkapů z vozidel, dále
pak v menší míře stopové příměsi posypové soli, těžké kovy, složitější organické
molekuly apod.
Typické znečištění vod odtékajících z komunikace bylo předmětem výzkumu
VÚV TGM. Získané hodnoty, které byly zveřejněny v Technických podmínkách
Ministerstva dopravy č. 202 „Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a
rychlostních silnic“ s účinností od 1. 12. 2008 jsou uvedeny v tab. B.11. Přestože
zatížení vod z rychlostních silnic a dálnic je pravděpodobně vyšší než u silnice I. třídy,
byly použity uvedené hodnoty, které jsou tak výrazně na straně bezpečnosti.
Vodoteče, které jsou silnicí křižovány, nejsou vodárenskými toky, přesto je
vhodné snižovat zátěž vodních toků znečišťujícími látkami. Pro předčištění vody
z komunikací je vhodné vybudovat gravitační odlučovače ropných látek, zejména
v místech, kde je odvodňován delší úsek komunikace a množství látek je možné
očekávat na vyšší úrovni. Jejich instalace je pak žádoucí zejména před velmi malými
toky, kde odtok z komunikace může tvořit významnější část jejich průtoku.
V porovnání se stávajícím stavem se zvýší plocha silnice ošetřovaná zimním
posypem. Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách odtékajících
z povrchu komunikací je chlorid sodný (hlavní součást posypových materiálů
v zimním období). Při výpočtu odtékajícího znečištění byla uvažována koncentrace
chloridových iontů dle tab. B.11 na úrovni Q90, tj. hodnota 1510 mg.l-1.
Obsah Cl– ve vodách je limitován hodnotou 250 mg.l-1, tato hodnota musí být
dodržena v 90 % vzorků odebraných během roku. Výpočet vlivu zimní údržby
vozovky na obsah chloridových iontů v tocích, které silnice I/43 kříží, je uveden v tab.
D.20.
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Tab. D.20. Vyčíslení vlivu na kvalitu vody ve vodních tocích
Varianta A
Úsek
0,000 – 0,585
0,585 – 1,705
1,705 – 2,433
2,433 – 3,816
3,816 – 4,415
4,415 – 4,687
4,687 – 5,750
5,750 – 6,080
6,080 – 6,641
6,641 – 8,074
8,074 – 8,335
8,616 – 9,250
11,400 – 12,100
12,100 – 12,446

plocha vozovky
(m2)

Recipient
Za nádražím
bezejmenný tok
(levostranný přítok Radišovského potoka)
bezejmenný tok
(pravostranný přítok Rychnovského potoka)
Rychnovský potok
bezejmenný tok
(pravostranný přítok Červeného potoka)
Červený potok
bezejmenný tok
(levostranný přítok Červeného potoka)
Květná
bezejmenný tok
(levostranný přítok Květné)
bezejmenný tok
(levostranný přítok Květné)
bezejmenný tok
(levostranný přítok Květné)
Lukovský potok
bezejmenný tok
(pravostranný přítok Moravské Sázavy)
Ostrovský potok

Nárůst koncentrace Clve vodním toku
(mg.l-1)

Q270

4 680

1,6

59,4

8 960

1,6

108,0

5 824

2,9

41,5

11 064

6,8

34,0

4 792

3,8

26,2

2 176

4,5

10,4

6 792

1,5

90,1

2 640

1,6

35,0

4 488

1,7

55,5

11 460

1,1

200,9

2 088

1,2

37,2

5 072

109,5

1,0

5 600

0,4

276,6

2 768

74,1

0,8

tučně jsou hodnoty blížící se limitu

Varianta B
Úsek
0,000 – 0,585
0,585 – 1,705
1,705 – 2,433
2,433 – 3,816
3,816 – 4,415
4,415 – 4,687
4,687 – 5,750
5,750 – 6,080
6,080 – 6,641
6,641 – 8,051
8,051 – 8,321
8,640 – 8,870
11,696 – 12,250

plocha vozovky
(m2)

Recipient
Za nádražím
bezejmenný tok
(levostranný přítok Radišovského potoka)
bezejmenný tok
(pravostranný přítok Rychnovského potoka)
Rychnovský potok
bezejmenný tok
(pravostranný přítok Červeného potoka)
Červený potok
bezejmenný tok
(levostranný přítok Červeného potoka)
Květná
bezejmenný tok
(levostranný přítok Květné)
bezejmenný tok
(levostranný přítok Květné)
bezejmenný tok
(levostranný přítok Květné)
Lukovský potok
bezejmenný tok
(pravostranný přítok Moravské Sázavy)

tučně jsou hodnoty blížící se limitu
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Nárůst koncentrace Clve vodním toku
(mg.l-1)

Q270

4 680

1,6

59,4

8 960

1,6

108,0

5 824

2,9

41,5

11 064

6,8

34,0

4 792

3,8

26,2

2 176

4,5

10,4

6 792

1,5

90,1

2 640

1,6

35,0

4 488

1,7

55,5

11 280

1,1

198,2

2 160

1,2

38,4

1 840

109,5

0,4

4 432

0,4

227,6
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Jak je patrné z tab. D.20., mohlo by v některých tocích dojít vlivem solení
vozovky k nárůstu obsahu chloridových iontů nad imisní limit, neboť hodnoty nárůstu
se blíží limitu a v součtu se současnou koncentrací může být limit překročen.
Nejvýraznější vliv je nutné očekávat u levostranného přítoku Květné a ve variantě A i
malého potoka, jenž je pravostranným přítokem Moravské Sázavy. V těchto místech
mohou dosáhnout koncentrace ve vodních tocích vlivem splachu z komunikace
nadlimitních hodnot. Ve variantě B byly vypočteny poněkud nižší koncentrace
chloridových iontů v těchto dvou tocích, stále však se jedná o zvýšené hodnoty, které
v součtu s pozaďovými koncentracemi mohou způsobit překročení imisního limitu.
Přestože k nárůstu koncentrace chloridů dojde v zimním období (tj. v době
útlumu vodní fauny i flóry) a chloridové ionty jsou velmi pohyblivé a bez doplňování
setrvávají v prostředí poměrně krátkou dobu, jsou výsledné koncentrace již poměrně
vysoké a uvedené řešení by bylo z hlediska kvality toků nepřijatelné. V dalších
stupních projektové dokumentace po přesném směrovém a výškovém zaměření trasy je
proto nezbytné navrhnout zaústění odvodňovacích příkopů do vodních toků a
zasakovacích příkopů tak, aby ovlivnění vodních toků nezpůsobovalo překročení
limitní koncentrace chloridových iontů. Především je nutno (oproti výše uvedenému
výpočtu) zkrátit úseky komunikace, z nichž bude voda odváděna přímo do vodních
toků bez zasakování. Využití retenčních nádrží (rozložení odtoku v čase) v tomto
případě není řešením, neboť se jedná o průměrné zimní hodnoty.
Obsah ropných látek ve vodách odtékajících z vozovky lze částečně snížit
předčištěním dešťových vod v odlučovači, možné je též využití přirozených
biodegradačních procesů v odvodňovacích příkopech nebo speciálních nádržích.
Z hlediska nákladů na provoz a začlenění do prostředí lze jednoznačně doporučit
využití biologické degradace. Přesná kapacita, umístění a technické provedení
případných retenčních nádrží a návrh případných dalších technických zařízení na
snížení vlivu na povrchovou vodu bude upřesněn v dalším stupni projektové
dokumentace po geodetickém zaměření výškového vedení komunikace.
Vliv na vodní toky se předpokládá trvalý. Vhodnými technickými opatřeními
však bude možné snížit tento vliv na únosnou míru.
D.I.7. Vliv na geologické poměry a na přírodní zdroje
Ovlivnění horninového prostředí se očekávají při hloubení zářezů, kde budou
mít lokální charakter bez významnějších vlivů na okolí. Posuzovaný záměr nezasahuje
do žádného chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru.
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V souvislosti s výstavbou a provozem záměru nebude třeba otevírat nové
kamenolomy.
Údaje o geologickém podloží budou upřesněny v rámci dokumentace pro
územní rozhodnutí, která zhodnotí geologické poměry v trase stavby i s důrazem na
geotechnické vlastnosti hornin. Pro účely DUR bude proveden podrobný inženýrskogeologický průzkum.
D.I.8. Vliv na půdu
Výstavba silnice I/43 si vyžádá trvalý i dočasný zábor půdy. Celkové výměry
trvalého záboru půdy v rozdělení podle jednotlivých tříd ochrany jsou uvedeny v tab.
D. 21.
Tab. D.21. Trvalé zábory zemědělské půdy při výstavbě silnice I/43
Třída ochrany

A

B

Třída ochrany 1

36 185

36 061

Třída ochrany 2

346 834

325 147

Třída ochrany 3

12 602

12 576

Třída ochrany 4

1 031

1 035

Třída ochrany 5

17 918

18 083

414 570

392 902

Celkem ZPF

V hodnoceném území jsou nejvíce zastoupeny půdy zařazené do I. a II. třídy
ochrany. Vliv na zemědělský půdní fond je možné považovat za poměrně významný,
což je však dáno skutečností, že výsledné trasování komunikace bylo opakovaně
upravováno ve snaze o maximální ochranu sídel a zeleně. Výsledná trasa je tak vedena
převážně po zemědělských plochách, které jsou v této části území představovány
půdami vyšší kvality. Co se týká dočasných záborů zemědělské půdy, nejsou
v současné době specifikovány, neboť není známo umístění stavebních dvorů, skládek
výkopku ani zdrojů surovin. Zhruba lze odhadnout, že dočasné zábory budou činit cca
10–20 % záborů trvalých. Tyto zábory budou trvat řádově několik měsíců až 1 rok a
po té bude půda rekultivována a vrácena k zemědělskému užívání.
Před výstavbou je třeba provést skrývku orničních vrstev půdy. Během
výstavby je nutno zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická
opatření pro neškodný odtok srážkových vod na všech místech stavby včetně zařízení
staveniště, přeložek komunikací apod.
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Zábory lesní půdy jsou podle současného projektu nutné ve třech lokalitách:


cca km 1,2 v katastrálním území Kunčina. Pozemek parc. č. 1093/1, lesní pozemek,
majitel – obec Kunčina; plocha záboru cca 100 m2



cca km 3,6 v katastrálním území Rychnov na Moravě, parc. č. 6515, 6476, 6479, lesní
pozemky; pozemky 6515 a 6476 vlastní soukromí majitelé, pozemek 6479 je ve
vlastnictví státu s právem hospodaření pro Lesy ČR. Plocha záboru 660 m2



cca km 8,7 (pouze varianta A); v katastrálním území Žichlínek, parc. č. 3384, lesní
pozemek, majitel – obec Žichlínek; plocha záboru cca 1 400 m2

V případě dotčení pozemku 1093/1 (km 1,2) se jedná o těsný průchod po okraji
lesa. Tento průchod není zcela nezbytný, komunikaci lze vychýlit směrem na západ
k železniční trati a tím se dotčení lesa zcela vyhnout.
Co se týká přechodu přes větrolam, jde o pás lesní půdy ve směru východ
západ, tj. kolmo na trasu komunikace a dotčení je zde nezbytným důsledkem výstavby
komunikace. Přechod přes les v km 8,7 varianty A je diskutován níže v kapitole D.I.14
(vlivy na lesy).
Dočasné zábory lesní půdy se prakticky nepředpokládají, nebo pouze ve velmi
omezené míře. Při průchodu lesními porosty je třeba provádět stavbu co nejšetrněji
bez zbytečného dotčení lesní půdy mimo vlastní těleso silnice, dočasný zábor lesní
půdy může být první jednotky metrů kolem komunikace. Na lesní půdě nesmějí být
umisťovány dočasné zábory, u nichž to není technologicky nezbytné.
V době provozu bude docházet k ovlivnění chemického složení půdy vlivem
depozice chemických látek v okolí komunikace. Bude se jednat o chloridy
z chemického posypu, dále převážně organické chemické látky z obrusu pneumatik,
asfaltového povrchu, kovy z obrusu pohyblivých částí automobilů, ropné uhlovodíky
z nespálených paliv a maziv a další. Množství těchto látek deponovaných v okolí
silnice nelze vzhledem k časovému horizontu výstavby komunikace v současnosti
kvalifikovaně odhadnout. Lze však oprávněně předpokládat, že se nebude jednat o vliv
výrazný vzhledem k předpokládaným intenzitám dopravy.
Vlivem výstavby dojde na některých pozemcích k dotčení melioračních zařízení
(zejména odvodňovacích). Těleso silnice meliorační zařízení přeruší v místech
přechodu a tím by mohlo dojít ke snížení jeho funkčnosti. Meliorační zařízení lze
v rámci výstavby silnice rekonstruovat tak, aby ztráta funkčnosti byla minimální. Po
přesném směrovém a výškovém zaměření trasy v terénu je třeba definovat, které
dotčené meliorační zařízení je nezbytné a jeho přerušení kompenzovat buď
vybudováním melioračního zařízení v jiném místě, nebo zajištěním jeho funkčnosti i
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při existenci komunikace. Problém dotčení melioračních zařízení je technicky
řešitelný, uvedený střet nepředstavuje významný negativní vliv na životní prostředí.
Pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, bude
zajištěna možnost přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky.
Po přesném zaměření trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho
přerušení vytyčit novou přístupovou trasu.
V případě, že bude odvádění dešťových vod z komunikace řešeno jejich
vsakováním v místech náchylných k erozi, bude nezbytné jej řešit pomocí technických
prostředků, které erozi zabrání – ozeleněné zasakovací příkopy, trativody apod.
V těchto místech je nutné navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu půdy před
odnosem přívalovou vodou.
D.I.9. Vlivy na ekosystémy
V kapitole C.II.10. je uveden přehled a popis všech ekologicky významnějších
ploch v koridoru plánované silnice I/43. V následujícím přehledu je uvedeno jejich
možné ovlivnění včetně návrhu opatření k minimalizaci vlivů výstavby nové
komunikace.
Opatření jsou uvedena zejména u ploch, u nichž byl identifikován střet s trasou
silnice I/43 nebo alespoň významné přiblížení. U ploch, kterým se navržená trasa
silnice I/43 vyhýbá, je základním opatřením striktní dodržení její trasy a tudíž
nezasažení příslušných porostů, a to i během stavebních prací.
D.I.9.1. Lokality kategorie 1 (velký význam)
I/1. Potok a přilehlé louky (0,0 km)
Střet: Zde se navržená trasa prostřednictvím MÚK napojuje na plánovanou R35 a
zároveň je plánovaná přeložka potoka propustí.
Návrh opatření: Zásah do mokřadních společenstev je vždy možné hodnotit jako
nežádoucí, což platí i v tomto případě, avšak významnějším vlivem přeložka potoka a
navržená propust. S tímto řešením lze souhlasit pouze za předpokladu, že propust
nebude realizovaná jako trubní, která není pro většinu živočichů použitelná. Je potřeba
použít propustek rámový s nezpevněným dnem a vytvořit jej bezbariérově
(bez překážek vyšších než 10 cm), aby byla umožněna migrace i pro obojživelníky.
Dále je potřeba omezit během stavby manipulační prostor v místě dnešní louky mezi
tratí a navrženou křižovatkou.
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I/2. Smíšený lesní porost (1,1 km)
Střet: Navržená trasa prochází těsně po celém západním okraji porostu, přičemž
v jižním cípu a dále podél celého západního okraje jsou na plášti lesa starší, vzrostlé
exempláře dubu.
Návrh opatření: Mírně posunout trasu směrem na západ tak, aby nedošlo k žádnému
dotčení porostu lesa ani jeho pláště.
Dalším vlivem v této lokalitě je protnutí nadregionálního biokoridoru
spojujícího jednotlivá LBC až posléze naváže na RBC 445 Pod červenou horou.
Přestože silnice nebude z hlediska intenzit dopravy představovat nepřekonatelnou
překážku, je třeba navést v tomto místě živočichy do míst, kde budou moci překonat
vozovku bez nebezpečí. Pro řešení tohoto problému je třeba vypracovat migrační
studii, která zhodnotí míru využití lokality pro pohyb zvěře a navrhne vhodná opatření
pro snížení dělícího účinku komunikace. Při návrhu by se měly v co největší míře
využít stávající a přirozené migrační cesty v krajině stejně jako navržené mosty a
propustky na silnici I/43. Minimální délku propustku nebo mostu (resp. šířku
podchodu) je třeba určit na základě výsledků podrobné studie. Dále je třeba zachovat
nezpevněné podmostí (povrch musí být přirozený, štěrk ani kačírek není vhodný). Je
vhodné v konečné fázi výstavby umístit na daném úseku komunikace výstražné značky
upozorňující na pohyb zvěře a s případným omezením nejvyšší povolené rychlosti.
I/3. Bylinný a keřový doprovod potoka, potok (1,7 km)
Střet: Navržená trasa zde přemosťuje potok mezi poli a loukami i s jeho hojným
vegetačním doprovodem, v bezprostřední blízkosti potoka se navíc nachází drobná
sakrální stavba – Sloup nejsvětější trojice.
Návrh opatření: Přemostění potoka je vhodným řešením. Je však třeba zachovat
přirozený charakter dna i břehů a v žádném případě nevytvářet betonové koryto.
V rámci zachování krajinného rázu je nutné zachování drobné sakrální stavby, která
k místu nerozlučně patří.
I/4. Bylinný a dřevinný doprovod potoka, potok (2,4 km)
Střet: Navržená trasa v tomto místě přemosťuje potok a jeho vegetační doprovod.
Návrh opatření: Striktně dodržet navrženou trasu a v místě průchodu biokoridorem
zúžit koridor možného vedení silnice a to především na SV (směrem ke stávající
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zástavbě), jelikož zde se vyskytují poměrně druhově bohaté vlhké louky (lokalita II/1),
které stavbou nesmí být dotčeny. V úseku od přeložky polní cesty (2,3 km) po vedení
elektrického napětí (2,5 km) je nutno minimalizovat manipulační prostor stavby pouze
na šířku nezbytnou pro průjezd nákladních auta a stavebních strojů, tj. cca na 5 m.
Přemostění je třeba realizovat takovým způsobem, aby nebylo překážkou pro průchod
živočichů, tj. musí být zachován přirozený charakter dna.
I/5. Rychnovský potok (2,9 km)
Střet: Navržená trasa prochází přes Rychnovský potok tekoucí v tomto místě podél
stávající komunikace (III/36811). Překonání toku je navrženo propustí. V tomto místě
má Rychnovský potok ještě stromový doprovod, který dále proti proudu zhruba na
úrovni plynové stanice končí, je zde rovněž navržena přeložka stávající silnice
III/36811 a přeložka potoka.
Návrh opatření: Jelikož v tomto místě potok protéká podél stávající komunikace,
nejedná se z hlediska ochrany přírody o zvláště hodnotné stanoviště. Jeho hodnota
spočívá spíše v okolním stromovém porostu, který bude dotčen stavbou křižovatky a
přeložením stávající silnice. Dotčení porostu by se mělo omezit na nejnutnější míru a
při stavbě by nemělo být zasahováno porostu, pokud to nebude zcela nezbytné.
V rámci přeložení potoka je třeba použít přemostění, nikoliv trubní propust (popř.
propust rámovou s nezpevněným dnem) a vytvořit přeložku potoka bezbariérově
(bez překážek vyšších než 10 cm), aby byla umožněna migrace i pro obojživelníky.
Před tokem se nesmí navrhovat usazovací jímky s kolmými stěnami, které jsou pro
většinu živočichů pastí. Pro přeložku potoka je především důležité zachování
přirozeného charakteru dna.
Během stavby je potřeba upravit manipulační prostor tak, aby nedošlo k zásahu
do porostu v SZ kvadrantu křižovatky (tj. mezi plynovou stanicí a křižovatkou).
I/6. Několik na sebe vzájemně navazujících biotopů (3,6 – 3,8 km)
Střet: Navržená trasa prochází nejprve stromovým doprovodem polní cesty (ten však
zasahuje pouze minimálně), posléze remízkem s přilehlou vlhkou loučkou svažující se
směrem na SZ k drobné vodoteči, nakonec skrz potok s jeho vegetačním doprovodem.
Biotopy na sebe bezprostředně navazují, byly proto vyhodnoceny jako jeden společný
střet.
Návrh opatření: Zde by jakýkoliv posun trasy znamenal zásah do dalších
navazujících vlhkomilných společenstev, především podél potoka, v místě tohoto
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střetu je tedy nutné na maximální možnou míru zúžit koridor stavby a minimalizovat
rozsah stavební činnosti z východní a severovýchodní strany v úseku 3,6 – 3,82 km na
5 – 10 m od tělesa komunikace. Omezí se tak i možný dopad na stávající LBC Pod
větrolamem, které není trasou ani její stavbou přímo dotčeno, ale oddálení i během
stavby je žádoucí. Ve vodoteči je nutné zachovat přirozený charakter dna.
I/7. Červený potok a jeho stromový doprovod (4,7 km)
Střet: Navržená trasa přemosťuje v tomto místě Červený potok.
Návrh opatření: Jelikož posun na jakoukoliv stranu by střet neřešil, je potřeba v místě
přemostění minimalizovat (především během stavby) šíři pracovního prostoru na
nejnižší možnou míru, aby bylo co nejméně zasaženo do stromového porostu podél
potoka – tj. max. 5 m na každou stranu od budoucí silnice. Při budování přemostění je
potřeba zachovat migrační funkce tohoto biokoridoru, což v praxi znamená zachovat
původní a přirozený charakter dna toku a zároveň ponechat minimálně na jednom
břehu možnost přechodu po souši (nenavrhovat tedy šířku podmostí přesně v šířce
potoka). Od 4,5 km je potřeba zúžit manipulační stavební prostor tak, aby vedl
maximálně po hranici remízku (viz lokalitu I/8).
I/8. Menší lesík (4,5 km)
Střet: Koridor silnice protíná na východě menší lesík.
Návrh opatření: Změna možného koridoru silnice tak, aby byl veden maximálně po
západní hranici remízku. Porost nesmí být stavbou dotčen.
I/9. Potok s doprovodem rákosu a přilehlé louky (5,2 km)
Střet: Přemostění drobné vodoteče s doprovodem rákosu.
Návrh opatření: Stavbu je třeba zahájit během měsíců, kdy nehrozí hnízdění
ohrožených druhů ptáků, tj. od září do začátku března. Během stavebních prací je
pak třeba omezit manipulační prostor na lučních porostech na 5 m od tělesa silnice,
aby nebyly narušeny porosty, které po dokončení komunikace nebudou dále
využívány.
I/10. Luční porosty (5,5 – 6,0 km)
Střet: Průchod navrhované trasy trvalými travními porosty východně od obce Květná
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Návrh opatření: Minimalizovat pracovní prostor během stavby, stejně jako u lokality
I/9, tj. oboustranně zmenšit dotčené pásmo okolo silnice na lučních porostech na 5 m
od tělesa silnice, aby zbytečně nebyly narušeny okolní porosty.
I/11. Potok Květná (6,0 km)
Střet: Navržená trasa prochází přes potok Květná.
Návrh opatření: Pro zajištění funkcí krajiny bude plně dostačovat, aby pro přemostění
byla využita maximální výška dle zpracované technické zprávy a dno podmostí
ponecháno nezpevněné (využití štěrku nebo kačírku je rovněž nevyhovující).
Dále je potřeba během stavebních prací v místě průchodu trasy přes potok zúžit
manipulační pásmo na 5 m z každé strany a začátek stavby realizovat během měsíců,
kdy nehrozí hnízdění ptáků, tj. od září do začátku března.
I/12. Potok (6,6 km)
Střet: Navržená trasa prochází přes pravostranný přítok Květné.
Návrh opatření: Z důvodu výskytu jednotlivých dřevin je potřeba omezit manipulační
prostor při přechodu přes vodoteč na 5 m od tělesa silnice, aby zbytečně nebyly
zasaženy další stromy.
I/13. Luční porosty severně od Kozího rybníka, dva potoky v louce (A: 8,1 – 8,6
km; B: 8,3 – 8,5 km)
Střet: Průchod navržené trasy vlhkými loukami severně od Kozího rybníka a přechod
přes dva potoky (strouhy) v těchto loukách.
Návrh opatření: V této části trasy je nejvhodnější vedení komunikace co nejvíce
v trase varianty B. Trasa B méně zasahuje nejcennější partie luk, v této části trasy je
navíc třeba zmenšit pásmo stavby na minimum – 5 m od tělesa budoucí silnice – a vést
ho takto zúžené až do prostoru 8,723 km (most nad úpravou polní cesty). Od 8,5 km
dále (tj. od místa křížení obou variant tras by naopak bylo vhodnější pokračovat co
nejvíce trasou varianty A – podrobněji viz lokalita I/14).
Co se týče propustí na obou zmíněných strouhách v poli, ty by měly být
dostatečné pro zachování patřičných funkcí krajiny, je však třeba je realizovat jako
rámové propusti s nezpevněným dnem a to alespoň v jednom z obou případů. Jako
další koridor pro zvěř by měl sloužit LBC 5-7 v jejich blízkosti.
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I/14. Lukovský potok a přilehlá bylinná společenstva (A: 8,5 – 8,7 km; B: 8,6 – 8,8
km)
Střet: Navržená trasa přemosťuje v tomto místě Lukovský potok a přilehlá vlhkomilná
společenstva, pokračuje skrz lesní porost do prostoru územní rezervy pro rozšíření
provozu veterinární asanace.
Návrh opatření: Prověřit možnost dalšího přiblížení trasy ve var. A ještě více ke
stávající komunikaci III. třídy. Toto řešení se z hlediska ochrany přírody jeví jako
nejvhodnější. Pokud se ukáže jako nemožné, je třeba se striktně držet varianty A. Po
dobu stavebních prací je dále potřeba omezit manipulační prostor na 5 m od tělesa
silnice, aby zbytečně nebyly narušeny okolní porosty.
I/15. Les jižně od územní rezervy pro rozšíření veterinární asanace (A: 8,7 – 8,8
km; B: 8,8 – 8,9 km)
Střet: Navržená trasa v tomto místě prochází stromovým porostem východně od obce
Luková.
Návrh opatření: Variantu A, která přes les přechází, lze akceptovat. Je podstatně
vhodnější než var. B, kde se trasa silnice nachází až za porostem (na východ od něj) a
dotýká se vlhkých luk. Jako nejvhodnější se jeví trasu ještě přiblížit ke stávající
komunikaci III. třídy. Při současném dodržení manipulačního pásma během stavby
v šíři 5 m pak zůstane zachována i většina porostu tohoto remízu.
I/16. LBC Nad Úvozem (11,0 – 11,5 km)
Střet: Navržená trasa sice neprochází přes LBC, ale koridor silnice je vymezen přímo
po hranici tohoto biocentra.
Návrh opatření: Striktně dodržet vedení komunikace, v žádném případě nezasahovat
do porostu.
I/17. Potok a jeho vegetační doprovod (11,4 km)
Střet: V tomto místě je pro přechod navrhované trasy přes potok navržena propust.
Návrh opatření: Propust musí být rámového typu s nezpevněným dnem. Během
stavebních prací je nutno zúžit koridor manipulačního prostoru v oblasti vodoteče na
šířku navrhované komunikace a neredukovat již tak malou plochu břehových porostů.
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I/18. Přemostění silnice III/36810 (A: 12,4 km)
Střet: Navržená trasa přemosťuje silnici III/36810 v místě nově vysázené aleje a
v místě dvou starých lip u silnice (křižovatky se zpevněnou polní cestou).
Návrh opatření: Při hodnocení navrženého projektu sinice I/43 se jako vhodnější jeví
var. B, která je ukončena již před touto lokalitou a lokality se nedotkne. Je však nutné
si uvědomit, že při realizaci var. B bude v místě var. A vedena komunikace obchvatu
Lanškrouna, která bude mít obdobné vlivy jako varianta A. Trasu var. A i trasu
obchvatu Lanškrouna je proto nutné v těchto místech vést tak, aby nedošlo k dotčení
lip a božích muk.
I/19. LBK 1-2 a přilehlé louky podél Ostrovského potoka (12,3 – 12,5 km)
Střet: Tato křižovatka je navržena v místě Ostrovského potoka, který je zároveň
lokálním biokoridorem a dále na přilehlých loukách. Narušení biokoridoru, navíc již
v poměrně značné blízkosti sídla může vést zcela ke ztrátě jeho funkce.
Návrh opatření: Při hodnocení navrženého projektu silnice I/43 se jako vhodnější jeví
var. B, která je ukončena již před touto lokalitou a porostů se nedotkne. Je však nutné
si uvědomit, že při realizaci var. B bude v místě var. A vedena komunikace obchvatu
Lanškrouna, která bude mít obdobné vlivy jako varianta A. Komunikaci (jak obchvat,
tak I/43 ve variantě A) je třeba v tomto místě jednoznačně řešit bez rozsáhlé
mimoúrovňové křižovatky, která si vyžaduje vysoké (a tím i široké) náspy a také
sjezdy, které rozšiřují dotčení porostů. Most přes potok je třeba udělat dostatečně
dlouhý (široký průchod) natolik, aby nebyla narušena funkce biokoridoru, zároveň je
třeba omezit zásah do porostů mimo vlastní těleso komunikace v době výstavby.
D.I.9.2. Lokality kategorie 2 (střední význam)
II/1. Vlhké louky podél pravostranného přítoku Rychnovského potoka (2,4 km)
Střet: Koridor trasy je navržen tak, že do něj spadají vlhké louky s poměrně pestrým
druhovým složením. Jelikož se jedná o malé plochy, byly zařazeny mezi střety
středního významu.
Návrh opatření: Zúžit manipulační prostor pro stavební práce na 5 m od stávající
komunikace po východní straně od navržené trasy, což je v souladu s opatřením
u lokality I/4.
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II/2. VKP Potok Květná (6,7 – 7,3 km)
Střet: Navržená trasa se v tomto úseku přibližuje uvedenému VKP zhruba na
vzdálenost 160 – 100 m.
Návrh opatření: Manipulační prostor v tomto úseku je po straně k VKP nutno zúžit
na trasu budované silnice a příp. využít manipulační prostor podél opačné strany
budované komunikace.
II/3. LBK na potoce Květná a LBC u Květné (7,0 – 7,5 km)
Střet: Navržená trasa se v tomto úseku přibližuje uvedenému LBC a LBK zhruba na
vzdálenost cca 75 m (var. B) a cca 50 m (var. A).
Navržená opatření: Manipulační prostor v tomto úseku je po straně k LBC a
LBK nutno zúžit na trasu budované silnice a příp. využít manipulační prostor podél
opačné strany budované komunikace.
II/4. Kozí rybník (cca 8,0 km)
Střet: Navržená trasa prochází v bezprostřední blízkosti Kozího rybníka – var. A: 50 –
100 m, var. B: 100 – 150 m.
Návrh opatření: v blízkosti Kozího rybníka je vhodné trasu co nejvíce přiblížit var. B
kvůli poněkud větší vzdálenosti od rybníka.
D.I.10. Vlivy na zvláště chráněná území přírody
V blízkém okolí trasy silnice I43 se nenachází žádné zvláště chráněné území.
Vliv na tato území bude prakticky nulový.
D.I.11. Vlivy na ÚSES
V území, jímž navržená silnice I/43 prochází, je vymezena síť územního
systému ekologické stability. Biokoridory ÚSES jsou vymezeny s cílem umožnit
migraci živočichů i rostlin v území a propojit navzájem jednotlivé populace. Biocentra
představují místa v krajině, která umožní organismům dlouhodobou existenci.
Nová silnice bude mít v krajině určitý dělící účinek, vzhledem k předpokládané
intenzitě dopravy však bude tento dělící účinek nižší než u jiných komunikací. Silnice
je navrhována jako dvoupruhová, volně přístupná bez oplocení a středových pásů, na
některých úsecích budou instalována svodidla. Migrace přes těleso silnice bude pro
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většinu živočichů možná, v místech migračních tras je však v zájmu ochrany živočichů
před kolizí s motorovými vozidly a tím jejich usmrcování nutné navrhnout technická
opatření (mosty, propustky) tak, aby byl dělící efekt silnice minimalizován. Dostatečně
dimenzované propustky
navrhovat zejména v místech stávajících, ale i
navržených biokoridorů.
Místa přechodu prvků územního systému ekologické stability jsou navrženy
takto:
Nadregionální ÚSES:


Biokoridor nadregionálního významu Uhersko–K132 – na km 1,3. Silnice je zde
navržena v zářezu o max. hloubce 5 m. Biokoridor je představován pruhem vzájemně
na sebe navazujících menších lesních celků, které propojují větší komplexy
Mladějovského a Rychnovského vrchu. Komunikace je zde navržena tak, že se dotýká
okraje lesního porostu. Kromě navrženého opatření spočívajícího v posunu trasy
směrem na západ, aby nebyl dotčen okraj lesního porostu tvořený vzrostlými duby, je
nutné v tomto úseku vyřešit přerušení vymezeného a funkčního biokoridoru. Přestože
silnice nebude z hlediska intenzit dopravy představovat nepřekonatelnou překážku, je
třeba navést v tomto místě živočichy do míst, kde budou moci překonat vozovku
bez nebezpečí. Pro řešení tohoto problému je třeba vypracovat migrační studii, která
zhodnotí míru využití lokality pro pohyb zvěře a navrhne vhodná opatření pro snížení
dělícího účinku komunikace. Při návrhu by se měly v co největší míře využít stávající
a přirozené migrační cesty v krajině stejně jako navržené mosty a propustky na silnici
I/43. K navedení do této cesty je pak vhodné silnici v dostatečné délce ohradit pevným
betonovým svodidlem, který zamezí vstupu menších zvířat na silnici a osadit úsek
značkou „Pozor zvěř“, případně omezením rychlosti. Dále je vhodné navrženou
migrační trasu doplnit výsadbou keřového a stromového pásu, který by sloužil jako
migrační koridor. Konkrétní návrh vytvoření migrační trasy musí být vytvořen
v dalších stupních projektové dokumentace na základě aktuální situace pozemků a
porostů v území.

Lokální ÚSES:


lokální biocentrum LBC 14 U Mladějovské hranice v lesním porostu, kterého se
navržená trasa dotýká v km 1,3. V dalších stupních přípravy trasy je nutné v tomto
úseku posunout trasu na západ tak, aby ani těleso komunikace vč. zářezů, ani stavební
práce nezasáhly lesní porost. Tím bude vliv na biocentrum minimalizován a funkčnost
biocentra zachována.



lokální biokoridor v km 1,7 podél bezejmenného vodního toku. Projekt zde navrhuje
most bez bližší specifikace. Vzhledem k výšce náspu 6 m je možné zde vybudovat
dostatečně vysoký a široký průchod, aby byla funkce biokoridoru zachována
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lokální biokoridor V vymezený podél Rychnovského potoka v km 2,4. Projekt zde
navrhuje most bez bližší specifikace. Vzhledem k výšce náspu 6 m je možné zde
vybudovat dostatečně vysoký a široký průchod, aby byla funkce biokoridoru
zachována



lokální biokoridor v km 3,6 vymezený podél pásu dřevin a polní cesty. Silnice je zde
navržena v zářezu. Jako migrační trasa zde může být využit most na km 3,8, tj. o
200 m na sever. Pro zajištění návaznosti migrační trasy je vhodné okolí komunikace
osázet doprovodnou zelení, příp. oplotit tento úsek komunikace a zamezit průniku
zvěře na vozovku.



lokální biokoridor na km 3,8. Projekt zde navrhuje most bez bližší specifikace.
Vzhledem k výšce náspu 10 m je možné zde vybudovat dostatečně vysoký a široký
průchod aby byla funkce biokoridoru zachována



lokální biokoridor XXIII vymezený podél Červeného potoka v km 4,7. Vzhledem
k výšce náspu 6 m je možné zde vybudovat dostatečně vysoký a široký průchod.



lokální biokoridor 5-7 vymezený podél Lukovského potoka v km 8,6 (var A), resp.
8,65 km (var B). Komunikace jej přechází mostem přes potok o výšce 2 m ve variantě
A a 9 m ve variantě B. Tento most je třeba šířkově dimenzovat tak, aby kromě potoka
zahrnoval i možnost přechodu po suché zemi, pak bude funkce biokoridoru
zachována.



lokální biokoridor na km 11,4 (var A), resp. km 11,7 (var B). Jedná se o potok, který
opouští krátce před tímto místem zatrubnění. Zde je v projektu navržena propust,
doporučujeme místo propusti zrealizovat přemostění, pod kterým by mohli procházet
savci do velikosti lišky.



lokální biokoridor 1-2 v km 12,5 varianty A – přechod přes Ostrovský potok.
V projektu je navržena přeložka potoka (narovnání koryta) a vybudování mostu o
výšce 10 m. V předchozím úseku není projekt v souladu s aktuálním územním
plánem, a proto bude třeba tuto lokalitu přeřešit. Navržený násep se pravděpodobně
sníží, přechod přes potok a biokoridor však zůstane víceméně zachován. Opět je zde
nutné navrhnout most dostatečně široký tak, aby umožnil migraci živočichů po suché
půdě podél potoka.

Všechny propustky vodních toků je třeba řešit jako propustek rámový
s nezpevněným dnem a vytvořit jej bezbariérově (bez překážek vyšších než 10 cm),
aby byla umožněna migrace i pro obojživelníky. Při budování přemostění je potřeba
zachovat migrační funkce biokoridorů, což v praxi znamená zachovat původní a
přirozený charakter dna toku a zároveň ponechat minimálně na jednom břehu možnost
přechodu po souši a dno podmostí ponechat nezpevněné (bez využití štěrku nebo
kačírku).
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Při respektování navržených opatření se trasa nikde nedotkne vymezených
biocenter. Z hlediska vlivu na ÚSES je možné hodnotit jako málo významný, který je
možné minimalizovat na akceptovatelnou míru.
D.I.12. Vliv na flóru
Vlivem výstavby bude trvale odstraněn rostlinný kryt v trase budoucí
komunikace. Vzhledem k tomu, že se jedná především o kulturní rostliny
agroekosystémů nebo kulturních ekosystémů, nepředstavuje odstranění rostlinného
krytu významnou újmu na životním prostředí. Pro omezení zásahů do vegetace jsou
v rámci předložené dokumentace navržena dílčí opatření k optimalizaci trasy silnice
(viz kap. D.I.9. a D.IV.).
Při výstavbě silnice I/43 bude nutné na několika lokalitách odstranit dřeviny
rostoucí mimo les nebo lesních porostů. Větší skupiny dřevin, do nichž komunikace
zasáhne, se nacházejí v těchto lokalitách:


km 2,4 – stromový porost podél přítoku Rychnovského potoka



km 3,0 – stromový porost podél Rychnovského potoka



km 3,6 – topolové stromořadí (větrolam)



km 4,7 – stromový porost podél Červeného potoka



km 6,6 – dotčení několika stromů rostoucích podél potoka



km 8,63 – 8,70 – lesní porost u Lukovského potoka (pouze varianta A)



km 8,95 – stromová skupina u železničního domku



km 11,45 – keřový doprovod vodoteče



km 12,5 – stromový porost podél Ostrovského potoka

V přehledu není uveden lesní porost v km 1,2. V rámci Dokumentace je
jednoznačně požadován odklon trasy v tomto místě směrem na západ tak, aby nedošlo
k dotčení lesa ani stavebními pracemi. Ke kácení dřevin tedy nedojde.
Za kácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba odpovídajícím rozsahu.
Jedná se jednak o výsadbu doprovodné zeleně v okolí nové silnice, dále o dosadbu
alejí podél přeložek místních komunikací, vhodnými lokalitami pro výsadby jsou také
plochy prvků ÚSES.
Výsadby dřevin podél komunikace mají za účel zapojit tuto stavbu do krajiny a
měly by být proto v maximální míře realizovány zejména podél vysokých náspů,
mostů a v místech zásahu do stávajících ploch dřevin. Při výsadbách budou využívány
druhy odpovídající potenciální vegetaci zájmového území. Jedná se o dubohabřiny,
místy též porosty v podobě olšin, především kolem toků či na podmáčených lokalitách

120

s. r. o.

DOKUMENTACE EIA
SILNICE I/43 V ÚSEKU R35 – LANŠKROUN

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

nejčastěji jako mozaika s vlhkými loukami. Z dřevin potenciální dřevinné skladby se
tudíž jeví jako nejvhodnější druhy:


pro oblasti dubohabřin (většina zájmového území): habr obecný (Carpinus betulus),
dub letní (Quercus robur), dub zimní (Q. petraea), javor mléč (Acer platanoides),
javor klen (A. pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), třešeň ptačí (Cerasus avium), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), trnka obecná (Prunus spinosa)



pro oblasti olšin (vlhká stanoviště především v nivách řek): střemcha obecná (Prunus
padus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa srdčitá
(Tilia cordata), brslen evropský (Euonymus europaeus), kalina obecná (Viburnum
opulus)

V těchto lokalitách je navíc třeba zcela vyloučit výsadbu jehličnatých dřevin a
omezit případnou expanzi bezu černého (Sambucus nigra).
U dosadeb alejí podél přeložek místních komunikací bude respektována
návaznost na existující stromořadí v dané lokalitě. V případě dosadeb prvků ÚSES
bude postupováno podle příslušného projektu ÚSES.
Krátce před zahájením výstavby je nutno v souladu se zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny provést detailní průzkum celého území a případně
provést záchranný transport všech jedinců zvláště chráněných rostlin do vhodných
biotopů v blízkosti původního výskytu. To se týká nejen vlastní trasy I/43, ale i všech
souvisejících staveb: přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch
stavebního zázemí, lokalit pro mezideponie zeminy a podobně.
Dále je nutno zamezit dočasnému záboru významných biotopů pro účely
stavebního zázemí, deponií apod.
D.I.13. Vliv na faunu
D.I.13.1. Přímý vliv na faunu žijící v prostoru plánované výstavby
Vliv na faunu žijící přímo v ploše výstavby bude trvalý, realizací záměru však
nebude poškozeno významné množství živočichů. Mobilnější druhy (ptáci, větší savci,
létavý hmyz) opustí prostor výstavby s přiblížením stavebních prací. Půdní organismy
budou přemístěny společně se zeminou a pravděpodobně v převážné míře zahynou.
Vzhledem k charakteru ekosystémů, kterými trasa prochází, a při dodržení níže
uvedených opatření lze předpokládat, že přímé dopady stavby se omezí vesměs na
běžné druhy bez většího ochranářského významu.
Trasa komunikace se vesměs vyhýbá cennějším biotopům, v některých místech
byla navržena dílčí opatření k další optimalizaci její trasy tak, aby byly vlivy na živou
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přírodu omezeny jen na nejnutnější míru. Vyhodnocení vlivů stavby na jednotlivé
biotopy a návrh příslušných opatření jsou uvedeny v kapitole D.I.9. Vlivy na
ekosystémy.
Krátce před zahájením výstavby je nutno provést detailní průzkum celého
území a případně provést záchranný transport všech jedinců zvláště chráněných druhů
živočichů do vhodných biotopů v blízkosti původního výskytu. Záchranný přesun je
významný zejména u druhů s omezenou mobilitou. To se týká především lesních
ploch, okolí vodních toků (včetně nejdrobnějších), luk a veškerých porostů dřevin.
Veškeré průzkumy i případné záchranné přesuny musí být provedeny se striktním
dodržením požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
V místech výskytu obojživelníků v blízkosti vodních ploch a potoků je nutné
zhotovit v době výstavby dočasné zábrany, které navedou živočichy mimo místa
dotčená stavbou. Tyto zábrany mohou být instalovány i pro následný provoz silnice.
Vhodné opatření je též vybudování malých vodních nádrží (nebeských rybníčků) –
vyhloubení jam o výměře několika m2, které zajistí biotopy pro obojživelníky
bez nutné migrace přes silnici.
V území se vyskytuje větší množství druhů ptáků, včetně druhů zvláště
chráněných. Ptáci jsou chráněni podle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., mj. před
úmyslným poškozováním nebo ničením jejich hnízd a vajec nebo odstraňováním
hnízd. V důsledku odstraňování dřevin (stromů i keřů) by mohlo dojít k poškození
hnízd. Je proto nezbytné, aby veškeré odstraňování dřevin proběhlo v zimních
měsících mimo hnízdní období.
Dále je nutno zamezit dočasnému záboru významných biotopů pro účely
stavebního zázemí, deponií apod.
D.I.13.2. Vliv na migraci
Silnice I/43 vytvoří v území určitou dělicí bariéru, která bude procházet celým
údolím ve směru přibližně sever – jih. Na druhé straně však tato silnice nebude mít
významné intenzity dopravy (předpokládá se 2000 – 3000 vozidel za den). Podle
Technických podmínek Ministerstva dopravy č. 180 (Migrační objekty pro zajištění
průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy) platí pro silnice s intenzitou
1000 – 10 000 vozidel za den, že tato intenzita dopravy již částečně odrazuje zvířata
od překonávání komunikace. Současně se vytváří narušená zóna v oboustranném pásu
podél komunikace. Narušená zóna má na obě strany šířku rovnající se přibližně šířce
komunikace. Této zóně se zvířata vyhýbají a omezují zde pobyt během denních
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pohybů. Překonání komunikace je v některých případech možné, proto také dochází
k častým střetům s vozidly. Při rekonstrukci nebo výstavbě nových úseků těchto silnic
je třeba realizovat veškerá opatření pro usnadnění migrace fauny.
Průměrná denní intenzita dopravy na komunikaci se bude pohybovat mezi 100 a
150 vozidly za hodinu, ve špičkách můžeme předpokládat intenzitu cca dvojnásobnou,
tj. 200 až 300 vozidel za hodinu. V noci pak předpokládáme intenzitu dopravy ve výši
několika málo desítek vozidel za hodinu. Podle TP 219 odpovídá průměrné hodinové
intenzitě vysoký podíl odstupů mezi vozidly (v 50 % je délka odstupu 15 s, ve 20 % je
delší než 40 s – viz graf níže). V noční době pak intenzita vozidel nebude představovat
bariéru z hlediska prostupnosti komunikace, nízká intenzita může znamenat riziko
z hlediska kolize zvěře a drobnějších živočichů s projíždějícími vozidly. Z tohoto
důvodu je nutné v místech pravděpodobných migračních tras navést pomocí oplocení
nebo svodidel zvířata k průchodům pod silnicí a zajistit tak jejich bezpečné překonání
vozovky. Těmito místy jsou zejména:


km 1,3, kde silnice křižuje nadregionální biokoridor a lesní porosty. V tomto místě je
třeba vést migraci vhodnými trasami v okolí. Viz též kap. D.I.11. vlivy na ÚSES



km 3,6, kde je možné směřovat migraci o cca 200 m na sever pod mostem přes potok
na km 3,8

Obr. D.3. Výskyt časových odstupů při různých intenzitách dopravy

zdroj TP 219 MD ČR
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V následujícím přehledu jsou pak shrnuta obecná opatření, platná pro celou
trasu silnice:


veškeré přechody vodotečí budou provedeny mosty, mostky nebo rámové propusti,
vždy s přirozeným dnem a bez vertikálních stupňů větších než 10 cm. Mostky a
propusty je nutno navrhnout tak, aby vedle vlastní vodoteče byl ponechán pruh suché
půdy pro průchod alespoň drobných živočichů.



v místech, kde je třeba zabránit vstupu zvěře na vozovku (zejména v blízkosti lesních
porostů), budou instalována vhodná technická zařízení (např. ploty, zábrany).



v rámci dalších projektových prací bude zpracována podrobná migrační studie, která
upřesní konkrétní migrační trasy a navrhne technické parametry a úpravy jednotlivých
průchodů

D.I.14. Vlivy na lesy
Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon stanoví v § 14 povinnost navrhnout a
zdůvodnit nejvhodnější řešení z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a
ostatních celospolečenských zájmů. přitom jsou povinni provést vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob
následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.
Dotčení lesního porostu je podle současného projektu nutné očekávat ve třech
lokalitách:
1) cca km 1,2 v katastrálním území Kunčina. Silnice je vedena po okraji lesního porostu,
který představuje smíšený lesní porost ve složení dub letní, smrk, borovice lesní, modřín,
bříza, lípa s podrostem jeřábu ptačího, krušiny olšové a bezu černého. Navržená trasa
prochází těsně po celém západním okraji tohoto porostu, přičemž v jižním cípu a dále
podél celého západního okraje jsou na plášti lesa starší, vzrostlé exempláře dubu. Toto
řešení je z hlediska ochrany lesa nepřijatelné, výstavba komunikace by narušila okraj lesa,
tj. stromy, které jsou přizpůsobeny ekotonovému charakteru mikroklimatu a odhalila by
stromy vnitřní části lesa, které jsou v současnosti opláštěním chráněny. Druhým
negativním vlivem je dotčení právě nejcennějších částí lesního celku – vzrostlých dubů.
V dalším stupni projektové dokumentace je třeba prověřit možnost posunu trasy směrem
na západ, blíže k železniční trati tak, aby silnice a ani stavební práce nenarušily tento lesní
porost (mezi tratí a okrajem tělesa silnice je u současného návrhu vzdálenost cca 50 m).
Při dodržení tohoto opatření nebude lesní porost dotčen a vlivy na něj je možné hodnotit
jako minimální.
2) cca km 3,6 v katastrálním území Rychnov na Moravě, průchod přes větrolam v délce cca
20 m. Nejedná se o v podstatě o les, ale o úzký pás topolů na pozemcích vedených jako
PUPFL. Silnice je navržena v místě, kde větrolamem prochází polní cesta a linie stromů je
zde přerušena. Dotčení porostu tedy bude minimální, z hlediska porostu je silnice vedena
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v optimální poloze. V době stavby je třeba minimalizovat dočasné zábory v tomto místě
tak, aby byl lesní porost zasažen pouze v nezbytně nutné míře.
3) cca km 8,7 (pouze varianta A); v katastrálním území Žichlínek. Jedná se o remíz na
severním břehu Lukovského potoka. Lesní porost není z přírodovědného hlediska zvláště
cenný, jedná se o stromový porost bez vyvinutého keřového i bylinného patra, podrost
tvoří zejména kopřiva a bršlice kozí noha. V tomto místě je z hlediska vlivu na
les příznivější varianta B, která se lesnímu porostu vyhýbá. Varianta B však přechází přes
cennější společenstva východně od lesního porostu (viz kap. D.I.9. Vlivy na ekosystémy).
Pokud by byla silnice realizována ve variantě A je nutné v tomto místě prověřit možnost
posunu trasy silnice co nejblíže stávající silnici III. třídy. Tím dojde k minimalizaci
narušení lesního porostu a vliv na tento málo cenný porost bude akceptovatelný.

Co se týká požadavků zákona, pak v prvním případě je možné se dotčení lesa
zcela vyhnout. V druhém případě je zřejmé, že vedení trasy v tomto místě splňuje
podmínku nejvhodnějšího řešení – porost je v místě přechodu silnice přerušen,
kdekoliv na východě i západě by byl vliv významnější. Silnice je vedena téměř kolmo
a zabírá nejmenší možnou plochu lesních pozemků.
Ve třetím případě bylo navrženo variantní řešení, které umožňuje se lesu zcela
vyhnout. Dle názoru zpracovatele Dokumentace však při zohlednění všech vlivů na
životní prostředí je varianta A (tedy varianta, která se lesa přeci jen dotýká),
přijatelnější než varianta B. Při tomto hodnocení byl vzat do úvahy vliv na okolní
cennější ekosystémy, obyvatelstvo, zemědělskou půdu, krajinu, migraci a další složky
životního prostředí.
Celkově je možné hodnotit vliv na lesy při realizaci navržených opatření jako
akceptovatelný. Nedojde k významnému nebo rozsáhlému narušení lesních celků,
nová komunikace nebude zvyšovat u lesních porostů ohrožení abiotickými nebo
biotickými faktory nad únosnou mez.
Při výstavbě komunikace dojde k dotčení lesní půdy a lesního porostu v určité
vzdálenosti od komunikace, která bude nutná pro pohyb stavebních strojů.
Jednoznačným požadavkem je, aby tento pás podél tělesa silnice nebyl v místě
přechodu přes les zbytečně široký a představoval max. 5 metrů od hrany komunikace,
resp. náspu nebo zářezu. Po ukončení výstavby v daném úseku je třeba co nejrychleji
dotčený prostor rekultivovat, rekonstruovat travní vegetační kryt pro minimalizaci
eroze a osadit dřevinami. Při rekultivacích je třeba používat dřeviny, které odpovídají
přirozené vegetační skladbě, jsou dostatečně odolné proti působení znečišťujících látek
z dopravy a navazují na lesní porost, který doplňují. Plášť lesa je třeba vysadit s plně
zapojenými dřevinami se všemi vyvinutými patry, tj. včetně bylin a keřů a vytvořit
tak funkční ekoton.
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D.I.15. Vliv na sídla
Výstavba silnice I/43 v současném návrhu trasy si nevyžádá demolici žádné
budovy. Těsnější kontakt se zástavbou bude mít nová komunikace v následujících
lokalitách:


km 2,9 – průchod mezi obcemi Mladějov a Rychnov. Vzdálenost k nejbližší zástavbě
cca 150 m.



drážní domek u železniční trati na km 9,0 silnice I/43. Ve variantě A je trasa vedena cca 20
m od domku, varianta B je vedena ve vzdálenosti 300 m od něj (viz též výkres 7).



km 10 – 11 přiblížení k zástavbě Žichlínku na vzdálenost cca 180 – 220 m



zakončení varianty B je navrženo v blízkosti obytných domů (cca 50 m). Toto
zakončení bylo v souladu s tehdejším vedením návrhu obchvatu Lanškrouna,
v současnosti je koridor obchvatu v územním plánu navržen jižněji, v místě napojení
silnice I/43 vede ve vzdálenosti 200 m od zástavby.



vedení varianty A je navrženo v těsné blízkosti obytného domu č. p. 315 v Lidické
ulici (ve vzdálenosti 20 m). Návrh respektoval vedení plánovaného obchvatu
Lanškrouna, v současnosti územní plán umisťuje obchvat východněji, do vzdálenosti
80 m od tohoto domu.

Jak je z uvedeného přehledu vidět, těsné přiblížení k zástavbě je u navržené
trasy v obou variantách ojedinělé a ve všech případech je třeba zvážit možnosti
odklonu silnice co nejdále od obytných budov. V případě drážního domku je nutné
zvážit kompromisní řešení vedení trasy s ohledem na ochranu obyvatel, ochranu
přírody, lesního porostu u Lukovského potoka, příbřežních vlhkých luk i s ohledem na
územním plánem rezervovanou plochu pro rozvoj veterinární asanace směrem na
východ (viz výkres 7). V případě Lanškrouna nový územní plán vymezuje obchvat
města, na který se má silnice I/43 napojit v jiné stopě, než kterou respektuje projekt
silnice z roku 2008. Nový návrh územního plánu je vzhledem k zástavbě šetrnější a
projekt je tedy v této části nutno upravit tak, aby respektoval platný stav.
D.I.16. Vlivy na archeologické lokality
Z výsledků vyhodnocení archeologických lokalit v okolí plánované trasy silnice
I/43 vyplývá, že celé řešené území představuje oblast, ve které je jednoznačně nutné
očekávat archeologické nálezy. To platí především o území v blízkosti obcí, avšak
v ostatním území je neznalost archeologické situace dána především absencí
průzkumných prací. V rámci samostatné studie, která je přílohou této Dokumentace,
bylo v okolí trasy silnice I/43 identifikováno 16 známých archeologických nalezišť,
z toho se v prostoru do vzdálenosti 500 m od trasy silnice I/43 nachází 7 lokalit (resp.
6 při var. A). V přímém střetu s tělesem komunikace se nachází 1 lokalita u obce
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Žichlínek. Jejich přehled a charakteristika jsou uvedeny v kap. C.I.6. této
Dokumentace.
Celé zájmové území, zvláště pak známá naleziště a jejich přirozená zázemí, je
třeba chápat jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.
v platném znění. Z tohoto důvodu se na celou oblast vztahují i další ustanovení na výše
jmenovaný zákon navazující a obsažená především v zák. č. 50/1976 Sb. v platném
znění a zák. č. 100/2001 Sb.
S ohledem na tyto skutečnosti je třeba provést důkladný archeologický výzkum
území v dostatečném časovém předstihu (pokud možno několik let) před samotným
zahájením stavby tak, aby nedocházelo k zbytečným kolizím s postupem stavby. Důraz
je nutno v první fázi klást na nedestruktivní metody prospekce, tj.:


letecké snímkování, kterým lze zachytit lineární objekty (palisády, polní opevnění),
kostrové hroby, popřípadě objekty, které svým rozsahem unikají pozemní prospekci
(rozorané mohylníky, tvrziště, apod.)



pěší povrchový sběr (je závislý na průběhu zemědělských prací a době vegetačního
klidu, standardní termíny jsou říjen – listopad a březen – duben)



detektor kovů, v případě potřeby za specifických situací též geofyzikální prospekce

V oblastech tradičních sídelních oblastí, je pak vhodné provést před zahájením
skrývky ornice sondáž rýhováním za účelem zjištění lokalit, které se nijak neprojevují
na povrchu, ale jejichž existenci lze důvodně předpokládat, především pohřebišť.
U vybraných lokalit se zastoupením metalických období a prokazatelným
četným výskytem metalických artefaktů v ornici je pak třeba provádět detektorový
průzkum již v průběhu skrývky ornice. Skrývka bude rozdělena do dvou etap, přičemž
před každou skrývkou popř. po ní bude plocha kontrolována detektorem kovů. Při
provádění skrývky je nutno vyloučit techniku, která se svými pásy či koly pohybuje po
již skryté ploše (především buldozer), optimální je stroj neničící podvozkem již
skrytou plochu (např. UDS). Tento přístup je dnes na velkoplošných stavbách běžný.
Z hlediska porovnání variant je možné prohlásit obě varianty za srovnatelné.
D.I.17. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Paragraf 12 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., definuje krajinný ráz jako
zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti, který
je chráněn před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Hodnocení
krajinného rázu bývá často záležitostí subjektivní.
Výstavbou silnice I/43 dojde k vytvoření nové významné liniové stavby
v území. Obecně lze konstatovat, že nový objekt může v krajině být umístěn buď jako
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organická součást přírodní a architektonické charakteristiky krajiny nebo bude se
stávajícími prvky ve větším nebo menším kontrastu. Míra tohoto kontrastu závisí na
charakteru záměru i na charakteru krajiny. Při hodnocení kontrastů je třeba vždy oba
ukazatele zohlednit.
Kontrasty v měřítku
Oblast vedení komunikace představuje mírně zvlněnou zemědělskou krajinu se
značným množstvím liniových prvků, silnice I/43 zde tedy bude představovat
víceméně tradiční prvek, byť s mírně navýšenými rozměry než mají liniové stavby
současné. Pohled na trasu z území bude částečně rozdroben díky zvlnění terénu, to
však neplatí v místech vyšších náspů, které jsou navrženy zejména z důvodu
mimoúrovňového překonání železnice a dále na severu v oblasti napojení obchvatu
Lanškrouna.
Nová silnice tak bude v některých částech území představovat měřítkově
významnou změnu, viditelnou většinou v rozsahu celého území zřetelné viditelnosti
(2 km). V místech vyšších náspů je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost začlenění
nové silnice do krajiny pomocí vegetačních úprav náspů.
Měřítkově významným prvkem bude mimoúrovňová křižovatka s R35, jejíž řešení
bude spojeno s výstavbou této rychlostní silnice a vlastní stavba I/43 je na ní bezprostředně
závislá. Dalším měřítkově významným prvkem je navržené vedení silnice přes
mimoúrovňovou křižovatku a Ostrovský potok na variantě A v km 12,2 – 12,5. V těchto
místech je vytvoření desetimetrového náspu s rameny mimoúrovňové křižovatky o
rozměrech řádově stovky metrů výrazným negativním zásahem do rázu místa. Současný
územní plán řeší vedení obchvatu města, na který se silnice měla napojovat, poněkud jinak,
tento úsek bude třeba přeprojektovat a v novém projektu musí být tato mohutná struktura
redukována tak, aby odpovídala rázu této části území i města Lanškrouna. Při
projektovaných intenzitách dopravy se mimoúrovňové křížení jeví jako nadbytečné,
přechod přes údolí potoka je možné vytvořit na nižším náspu i mostu.

Kontrasty v asociacích
Pozitivně vnímaná krajina má být uspořádána očekávaným způsobem.
V nepoškozené krajině se nevyskytují prvky, které do krajiny nepatří ať už historicky
nebo se nevyskytují v ostatních krajinách stejného nebo podobného typu. Asociace
v krajině se tedy odvozují jak od její přírodní, tak historické charakteristiky, jestliže je
prvek v krajině v rozporu se zkušeností nebo s očekáváním, je vnímán negativně a
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ráz krajiny je vnímám jako narušený. Asociace se s postupem doby mění, prvky, které
jsou v současnosti vnímány jako součást krajiny, očekávané prvky, které jsou s daným
typem krajiny asociovány, mohly být v minulosti vnímány jako nezvyklý jevasociační negativum, které krajinu hyzdí. Při hodnocení kontrastu v asociacích je tedy
třeba přihlížet k celkovému charakteru krajiny, ale i jejímu vývoji a to jak v minulosti,
tak s určitým přesahem i do budoucna.
Každá dopravní stavba vytváří v krajině určitý koridor. Tento koridor je s vyšší
kategorií stavby širší, hůře se začleňuje do stávajících prvků a pokud je kontrast mezi
stávajícími dopravními stavbami a novou stavbu příliš velký, stavba představuje cizí
prvek, který není v krajině očekáván. Navržená silnice bude mít šířkovou kategorii
9,5 m, vede zemědělskou krajinou bez silnice takového rozměru, avšak s existující sítí
silnic a rovněž s významnou železniční tratí. Obce jsou ulicového typu – zástavba
podél linie silnice. V oblasti tedy není nová silnice zcela mimo asociaci s krajinou.
Silnice navrženého šířkového uspořádání nebude významně novým prvkem, kontrast
v asociaci nedosáhne kritického rozsahu a postupem času se nový dopravní tah začlení
do krajiny. Podmínkou tohoto začlenění jsou minimalizační opatření.
Změny a kontrasty v harmonii a uspořádání
Ohniska pohledu, tj. místa, kam se zrak primárně zaměří při pohledu na krajinu,
představují v krajině zejména lesy na obzoru, drobnější prvky zeleně v krajině
v místech absence antropogenních struktur. Tam kde krajinou procházejí vedení
vysokého napětí, železniční tratě, nebo se vyskytují stavby, jsou ohniskem pohledu
tyto objekty. Na jihu je v místech své viditelnosti ohniskem Rychnovský vrch, ve
středu a severu území jsou při pohledu směrem na západ jednoznačným ohniskem
větrné elektrárny v Anenské studánce. Ve větší vzdálenosti od nich přebírá pohledové
ohnisko celý Hřebečovský hřbet. V blízkosti Lanškrouna při pohledu jeho směrem
jsou ohnisky budovy a jiné konstrukce města.
Uvedená ohniska zůstanou veskrze ohnisky i po výstavbě silnice, výjimečně
v místech pohledu na mohutnější konstrukce, jako jsou mosty nebo vyšší náspy bude
silnice představovat nové ohnisko. Vyšší náspy je možné očekávat v místě přechodu
přes železniční trať u Lukové. Zde je ohniskem pohledu sama železniční trať, dále
objekty veterinární asanační stanice, případná změna ohniska na mostní objekty silnice
nebude představovat nepřijatelnou negativní změnu. Je nutné tyto nové prvky co
nejvíce rozčlenit osázením zelení, aby nepůsobily pohledově jednotvárně a mohutně.
Zejména ve středu zájmového území zůstanou ohniskem pohledu směrem na
západ větrné elektrárny, jejich výlučnost se však při pohledovém soupeření s tělesem
komunikace v místech vyšších náspů poněkud sníží.
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Technické dílo, jakým je nová silnice, přináší do území určitý kontrast barvy
stavebních materiálů a okolní nezastavěné přírody. Z leteckých pohledů je tento
kontrast patrný dobře, při pohledu ze země je plocha vozovky pohledově exponována
méně a více se uplatňují šikmé plochy náspů, boční strany mostů a mimoúrovňové
křižovatky. Při realizaci těchto technických děl je třeba co nejvíce využít zeleň, která
dokáže skrýt barevný kontrast a začlenit technické dílo do krajiny tak, aby narušení
krajinného rázu bylo minimalizováno.
Nová silnice bude mít výrazný liniový charakter, který se v dotčeném krajinném
prostoru již vyskytuje ve formě stávajících komunikací, sdělovacích vedení a liniových
prvků zeleně. Též plynulé vedení silnice bez ostrých zatáček, pravých úhlů a dlouhých
rovných úseků začlení novou, táhlou, vlnící se linii do krajiny. Větší objekty jako
mosty nebo mimoúrovňové křižovatky budou tvořit oproti přírodním charakteristikám
tvarově kontrastní prvky. Tyto objekty tedy musí být zakomponovány do krajiny
pomocí vegetačních úprav, jak je zmíněno výše. Vegetace v zářezových a násypových
svazích rozrušuje a zjemňuje technické tvary, tvoří nepravidelné kontury, které jsou
v krajině obvyklejší.
Ačkoliv identifikace znaků a hodnot krajinného rázu přináší řadu poznatků, je
třeba zúžit závěry do pojmů, uvedených v § 12 zákona 114/1992 Sb. Výstupem
posouzení je proto závěr, ve kterém se konstatuje míra zásahů navrhovaného záměru
do:






přírodní charakteristiky
kulturní charakteristiky
historické charakteristiky
přírodních hodnot
estetických hodnot







významných krajinných prvků (VKP)
zvláště chráněných území (ZCHÚ)
kulturních dominant
harmonického měřítka
harmonických vztahů
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Tab. D.22. Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného
záměru na tyto znaky
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle pozitivních
či negativních
projevů

Znaky dle §12

Znaky přírodní
charakteristiky a
přírodních hodnot,
VKP a ZCHÚ

Dle významu v
KR

Dle cennosti

Posouzení míry vlivu
na identifikované
znaky

Konkrétní identifikované
znaky a hodnoty

Pozitivní
Neutrální
Negativní

Zásadní
Spoluurčující
Doplňující

Jedinečný
Význačný
Běžný

Pozitivní zásah
Žádný zásah
Mírný zásah
Středně silný zásah
Silný zásah
Stírající zásah

Menší lesní (dřevinné) porosty

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Hydrologická síť

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Mírný zásah

Zvláště chráněná území
Významné krajinné prvky
Hodnotné přírodní a přírodě
blízké plochy

Pozitivní
Pozitivní

Doplňující
Doplňující

Význačný
Význačný

Žádný zásah
Mírný zásah

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Břehové porosty

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Znaky kulturní
charakteristiky,
kulturní dominanty

Přítomnost kulturních památek

Neutrální

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Menší sídla uličního typu

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Mírný zásah

Znaky historické
charakteristiky

Oblast bez rozsáhlých
antropogenních staveb

Pozitivní

Zásadní

Jedinečný

Středně silný zásah

Mírně zvlněná krajina, střední
pohledové horizonty

Pozitivní

Zásadní

Běžný

Mírný zásah

Neutrální

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Negativní

Zásadní

Běžný

Mírný zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Větrné elektrárny

Negativní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Znaky estetických
hodnot, měřítka a
vztahů v krajině

Místní cesty, silnice nižších
tříd, polní a lesní cesty
Zemědělské plochy velkého
rozsahu

Při porovnání variant je možné konstatovat, že v prvním variantním úseku je
vedení silnice z hlediska výškového příznivější ve variantě A. Výška náspů dosahuje
maximálně 8 metrů, a to v místě mostu přes trať ČD, v dalších částech náspu jsou
výšky již nižší. Ve variantě B by bylo nutné vybudovat mnohem vyšší most přes
Lukovský potok, nejvyšší vertikální rozměr náspu dosahuje 10 m, celková délka úseku
vedeného v náspu je navíc o několik set metrů větší. Dalším hlediskem je vedení
silnice ve vztahu k okolním prvkům – ve variantě A je navržen průchod remízkem,
který sice bude zasažen, ale zároveň bude sloužit jako pohledová bariéra pro těleso
silnice, na tento les lze přímo navázat vegetační úpravy okolí náspů. Ve variantě B
bude les zachován, silnice však povede mimo lesní porost a tedy v přímém vizuálním
kontaktu s větší částí území. Z obce Luková bude viditelnější varianta A, z obce
Žichlínek bude viditelnější varianta B, a to výrazněji. Ve vztahu k širšímu území je
možné obě varianty považovat za srovnatelné, jsou od sebe vzdáleny max. několik
desítek metrů, při větších pohledových vzdálenostech jsou polohové rozdíly mezi nimi
méně významné.
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Vzhledem k lokálnímu působení se jako příznivější z pohledových
charakteristik jeví varianta A.
Druhým variantním úsekem je zakončení silnice I/43 na obchvatu Lanškrouna.
Varianta A preferuje průběžné vedení, naopak varianta B preferuje ukončení silnice
I/43 křižovatkou na obchvat. Z pohledu vlivu na krajinu je možné obě varianty
považovat za víceméně srovnatelné. Varianta A se na první pohled jeví jako méně
vhodná s většími zásahy do krajiny, je však nutné si uvědomit, že se jedná pouze o
formální označení daného úseku komunikace jako silnice I/43. Pokud by byla
realizována varianta B, obchvat města by také pokračoval směrem na sever a
komunikace by v poloze varianty A vedla také. Pouze mírně jiný by byl tvar
vzájemného napojení silnice I/43 a obchvatu města. V závěrečném úseku nelze tedy o
vhodnější variantě rozhodnout, obě řešení jsou přibližně shodná. Při návrhu
přemostění údolí Ostrovského potoka je třeba navrhnout řešení, které nebude
umisťovat významnou hmotu náspů a ramen křižovatky do tohoto místa.
D.I.18. Vliv na dopravu
Silnice I/43 bude dopravní spojkou, která napojí oblast Lanškrounska na silnici
R35 a odvede dopravu ze stávající I/43, která v některých místech prochází v těsné
blízkosti obcí. Výstavbou silnice se zkrátí dopravní časy a zlepší dopravní dostupnost
území na sever od silnice R35 v místech, které je v současné době poměrně složitě
dopravně dostupné. Vliv na dopravu je možné hodnotit jako jednoznačně pozitivní a je
primárním cílem a účelem výstavby nové komunikace.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
Výstavba a provoz silnice I/43 ovlivní svými vlivy pouze prostor ve svém
blízkém okolí. Vliv na dopravní obslužnost území lze předpokládat pouze v nejbližším
okolí, neboť silnice je plánována jako napojení Lanškrounska na silnici R35, případně
napojení oblastí dále na severu (Králicko) na tuto výhledovou páteřní komunikaci.
Ovlivněné území lze odhadnout v rozmezí několika prvních desítek čtverečních
kilometrů. Celkově se záměr dotkne 7 obcí, v nichž žije necelých 15 tis. obyvatel. Pro
část obyvatel bude mít nová komunikace pozitivní dopad, neboť odvede tranzitní
dopravu ze současné silnice, která prochází intravilánem obcí. Rozsah zásahů do
krajiny a biotopů živé přírody není příliš významný, neboť trasa komunikace je
navržena v prostoru tvořeném převážně zemědělskými plochami, minimálně se dotýká
lesů nebo přírodovědně hodnotných lokalit.
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Výstavba silnice I/43 bude vykazovat rizika havárie srovnatelná s výstavbou
jiných dopravních staveb.
Během výstavby existuje riziko úniku látek škodlivých vodám a půdě ze
stavebních mechanismů a nákladních automobilů, splavením zeminy nebo
nekontrolovaným únikem technologických vod. Mohlo by tak dojít k negativnímu
kvalitativnímu ovlivnění podzemních vod během období přípravy a realizace vlastní
stavby silnice.
Toto riziko bude minimalizováno obvyklými postupy, které budou obsaženy
v Plánu organizace výstavby (POV), který předloží dodavatel stavby:


používání stavebních mechanismů a nákladních automobilů v odpovídajícím
technickém stavu



pravidelná kontrola jejich stavu



pravidelná vizuální kontrola staveniště za účelem včasného odhalení případného úniku
ropných látek



odpovídající zajištění stavebních strojů a nákladních automobilů na plochách
staveniště v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.

Pokud by k úniku ropných látek došlo, bude dodavatel stavby postupovat podle
havarijního řádu, který bude součástí POV. Zjištění rozsahu kontaminace a provedení
případné sanace bude svěřeno odborné firmě. Zvýšená ochrana bude zajištěna při
pracích v blízkosti vodních toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů. V blízkosti
vodních toků dále hrozí nebezpečí negativního ovlivnění kvality vody, a to při sesunutí
výkopové zeminy do vodního toku nebo při havarijním úniku jiných stavebních
materiálů (beton, nátěrové hmoty). Toto riziko je poměrně malé, v POV budou
definovány postupy a opatření pro minimalizaci ovlivnění vodních toků v průběhu
výstavby.
Dalším rizikem havárie během výstavby s možností negativního ovlivnění
životního prostředí a veřejného zdraví je požár na staveništi. Toto riziko bude
minimalizováno dodržováním příslušných požárních předpisů. Součástí POV bude
zajištění předávání informací v případě vzniku požáru dotčeným orgánům samosprávy,
správním úřadům a veřejnosti a evakuační plán v případě požáru v blízkosti sídel. Při
hloubení zářezů existuje riziko ohrožení stability hornin, posuny půdy a tím statické
ohrožení okolního terénu a případných konstrukcí nebo budov. Toto riziko bude
minimalizováno podrobným zhodnocením geologických poměrů a volbou technologie
hloubení tak, aby takové nehodě bylo zabráněno.
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Po výstavbě a zprovoznění silnice I/43 dojde k významnému snížení rizika
nehod v porovnání s pohybem na silnicích nižších tříd v území. Rovněž je nezbytné
zpracování havarijního řádu, v němž je specifikována dostupnost lékařské záchranné
služby, útvarů požární ochrany, způsob řízení zásahů apod. S havarijním řádem musí
být seznámeny všechny dotčené organizace a obce. V případě, že se na vybudované
přeložce vyskytne úsek častých nehod, je nutné přijmout opatření (např. změnu
dopravního značení nebo omezení rychlosti).
Případné riziko může vzniknout únikem pohonných hmot a olejů nebo jiných
škodlivých látek z motorových vozidel. V takovém případě může být okolní prostředí
znečištěno unikajícími látkami z havarovaného vozidla, tj. pohonnými látkami,
přepravovaným materiálem apod. Nejzávažnějšími havarijními situacemi v tomto
smyslu jsou velkoobjemové úniky ropných látek z havarovaných cisteren. Tyto úniky
mohou ovlivnit kvalitu vod a půdy v okolí komunikace. Toto riziko je nutné
minimalizovat udržováním dobrého technického stavu komunikace, analýzou
rizikových míst a definováním havarijního plánu pro případ vzniku takové události.
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci
nepříznivých vlivů
D.IV.1. Opatření pro fázi projektové přípravy (DUR)
1.1. Opatření k ochraně ekosystémů a krajiny

-

-

prověřit možnosti následujících optimalizací trasy a zapracovat je do projektu
v maximální možné míře:
km 1,0 – 1,3 dotčení okraje lesa a lokálního biocentra: jednoznačně realizovat posun
trasy směrem na západ tak, aby okraj lesa nebyl zasažen ani stavebními pracemi, trasa
se může bez problémů přiblížit k železnici a vyhnout se tak dotčení lesa
km 7,0 – 8,5 vést trasu co nejdále od Kozího rybníku (optimálně ve stopě var. B),
tak aby co nejméně zasáhla vlhké louky
km 8,5 – 10,5 průchod remízem a navazující oblouk: v místě průchodu lesem vést
trasu co nejblíže silnici III/35818, tak aby zbylý porost měl co největší plochu
v místě napojení na obchvat Lanškrouna a přechod přes Ostrovský potok: neřešit
přechod přes III/36810 mimoúrovňově, snížit výšku náspů a mostu přes Ostrovský
potok, vymístit mohutnou křižovatku z této lokality



navrhnout takové řešení mostů přes vodoteče, které minimalizuje zásahy do toků a
břehových porostů



v horizontu 3 – 5 let před výstavbou komunikace zpracovat studii zahrnující
inventarizaci zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke
kácení + seznam stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty
stromů navržených ke kácení


-

zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
maximální začlenění tělesa komunikace do krajiny (zejména násypy a předpolí mostů)
ozelenění protihlukových stěn popínavými rostlinami, vysázení pásů keřů na vnější
straně podél stěn
návaznost výsadeb na prvky zeleně v bezprostředním okolí
využití druhů odpovídajících potenciální vegetaci zájmového území – zejména
dubohabřiny, místy též olšiny (v případě lužních porostů)
současně využití druhů odolných proti imisím a zejména zasolení
dosadby alejí u překládaných komunikací, které I/43 křižuje
dosadby biokoridorů ÚSES, které budou kříženy silnicí I/43, za účelem zajištění jejich
trvalé funkce (zejména pak dosadby související s křížením nadregionálního
biokoridoru K132)
dosadby navržených a dosud nefunkčních prvků ÚSES, přednostně biokoridorů
křižujících I/43 a biocenter v jejím bezprostředním okolí

-

-
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-

-

zapojení tělesa silnice v místech vysokých náspů a předpolí mostů do krajiny pomocí
větší plochy zeleně, která druhově naváže na případné blízké porosty
izolační zeleň v místech přiblížení k obytné zástavbě
návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské hodnoty
stromů
použití kvalitních školkařských výpěstků, stromů v minimální velikosti 12/14 ZB,
kotvených třemi kůly s úvazky, zajištěných proti okusu zvěří
v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a
poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude
proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí. (Investor nemůže provádět
výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele, taktéž nemůže
vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace a doprovodná
zařízení.)
projekt bude obsahovat specifikaci plánu následné péče a údržby dřevin

1.2. Opatření ke snížení dělícího efektu komunikace


v horizontu 3 – 5 let před výstavbou komunikace vypracovat studii průchodnosti
území pro migraci drobné i větší fauny a na jejím podkladě navrhnout optimální
technická opatření (mosty, propustky) tak, aby byl minimalizován dělící efekt silnice



veškeré vodoteče včetně nejdrobnějších přemostit (nikoliv zatrubnit)



délku podchodů a mostů v místě křížení s migračními trasami a biokoridory ÚSES
dimenzovat tak, aby pod mostním objektem byla dostatečná šířka suché volné plochy,
kterou mohou pro přesun využít i středně velcí savci. U křížení vodotečí a cest
s doprovodnou vegetací prodloužit mosty alespoň částečně i za pás vegetace.



na km 0,0 – 1,6, kde silnice křižuje nadregionální biokoridor a lesní porosty slouží
jako významný migrační koridor ohradit vozovku plnými betonovými svodidly, které
zamezí vstupu menších zvířat na silnici a navedou je vhodnému místu, kde mohou
vozovku překonat. Dále je vhodné úsek označit dopravními značkami „Pozor zvěř“.
Násep komunikace a jeho okolí osadit doprovodnou zelení tak, aby se vytvořil vhodný
koridor pro migraci.



na km 3,6 – 3,8, kde je nutné směřovat migraci o cca 200 m na sever pod most přes
potok. Úsek je opět třeba osadit plnými betonovými svodidly od polní cesty k mostu
přes potok a násep komunikace a jeho okolí osadit doprovodnou zelení

1.3. Opatření k ochraně povrchových vod


navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků



před zaústěním kanalizace do vodotečí zvážit vybudování retenčních nádrží
s dostatečnou kapacitou, případně vybavené zařízením pro odstranění ropných látek
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(biologická degradace, odlučovač). Tyto nádrže preferovat v místech potenciálního
významného ovlivnění vodních toků (tj. zejména u menších toků, kam je odvodněn
relativně dlouhý úsek komunikace)


přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů



v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění s ohledem
na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků



dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s ohledem
na kapacitu koryta.



v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

1.4. Opatření k ochraně podzemních vod


v další etapě průzkumných prací ověřit, zda zářez komunikace na počátku posuzované
trasy u MÚK s R35 bude nebo nebude zasahovat pod úroveň hladiny podzemní vody a
na základě tohoto zjištění stanovit možné ovlivnění vodního zdroje novou
komunikací. Podle těchto zjištění minimalizovat zářez na skutečně nezbytnou míru,
tak aby pokud možno nezasahoval pod úroveň hladiny podzemní vody



v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum. Na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace. V rámci průzkumu věnovat pozornost zejména oblasti na jihu
území v blízkosti Kunčiny.



před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu



provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod. Současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice I/43.
V rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu silnice ve všech etapách výstavby a provozu komunikace



závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR
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zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce. S tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek budou
seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na výstavbě
komunikace.



v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před haváriemi při výstavbě



nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, například možnost náhrady zdroje. Tato opatření budou realizována na
náklady investora stavby.



při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

1.5. Opatření k ochraně obyvatel


v dalším stupni projektové dokumentace po upřesnění směrového a výškového vedení
trasy zpracovat podrobnou akustickou studii včetně řešení ochrany jednotlivých
budov, navrhnout protihlukové stěny v rozsahu nutném ke splnění limitu pro chráněný
venkovní prostor staveb 55 dB ve dne a 45 dB v noci, event. 60 dB v dne a 50 dB
v noci, výsledný návrh projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví



v technickém řešení mostů v blízkosti sídel věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů a
dilatačních spár z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých vozidel



do projektu vegetačních úprav zapracovat i výsadby izolační zeleně s protiprašnou
funkcí v místech přiblížení silnice k obytné zástavbě

1.6. Opatření k ochraně archeologických památek


zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let). Přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

1.7. Opatření k ochraně půdy


v místech náchylných k erozi řešit likvidaci dešťových vod zasakováním pomocí
technických prostředků, které erozi zabrání – ozeleněné zasakovací příkopy, trativody
apod. V těchto místech je nutné navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu půdy
před odnosem přívalovou vodou.
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1.8. Opatření k Plánu organizace výstavby

-



v rámci plánu organizace výstavby lokalizovat veškeré provozy, stavební dvory,
sklady materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. tak, aby byly umístěny:
mimo kontakt s obytnou zástavbou
mimo lokality významnějších ekosystémů kategorie I. a II., vymezených v této
dokumentaci
mimo plochy lesa a souvislé porosty dřevin
mimo plochy prvků ÚSES
mimo ochranná pásma podzemních vod, mimo riziková místa z hlediska ovlivnění
vodních zdrojů (jedná se zejména o zdroj Kunčina) a mimo lokality místa zářezů
komunikace
v dostatečné vzdálenosti od vodních toků
mimo lokality archeologických nalezišť, vymezené v této Dokumentaci nebo
identifikované na základě dalších průzkumů
v rámci plánu organizace výstavby navrhnout trasy stavební dopravy tak, aby byly
v maximální míře vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou, mimo cenné
ekosystémy (kategorie I. a II. dle této Dokumentace), dle možností vyloučit i jejich
zbytečný kontakt s vodotečemi a průjezdy vozidel přes ochranná pásma vodních
zdrojů

1.9 Další opatření ve fázi přípravy projektu


v rámci dokumentace pro územní řízení provést přesné výškové a směrové zaměření
trasy



upravit vedení trasy silnice v rámci vymezeného koridoru tak, aby byly zohledněny
požadavky na ochranu životního prostředí s přihlédnutím k požadavkům dotčených
obcí



vypracovat havarijní plán pro fázi výstavby a zajistit jeho schválení

D.IV.2. Opatření pro fázi přípravy a provádění stavby
2.1. Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny


v termínu 1 – 3 roky před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho
těsné blízkosti, zvláštní pozornost věnovat okolí vodních toků, lučním porostům a
skupinám dřevin mimo les. To se týká nejen vlastní trasy silnice, ale i všech
souvisejících staveb: přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch
stavebního zázemí, lokalit pro mezideponie zeminy a podobně.
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případné jedince rostlin a živočichů přemístit do srovnatelných biotopů. Záchranný
přesun je významný zejména u druhů s omezenou mobilitou (čmelák, obojživelníci,
ještěrky apod.). Musí být realizován v co nejkratší době před zahájením stavby
v daném úseku, ovšem při respektování vhodných ročních období pro odchyt a přesun
jedinců příslušného druhu a se striktním dodržením požadavků zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pro tento zásah je třeba zažádat o
výjimku ze základních ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů.



veškeré provozy a plochy stavebního zázemí (stavební dvory, sklady materiálu, haldy
zeminy, betonárny, obalovny, manipulační plochy) umisťovat zásadně mimo lesní
plochy, mimo porosty dřevin rostoucích mimo les a nivní louky



minimalizovat zásahy do lesních porostů, dřevin a nivních luk na nezbytně nutnou
míru



veškeré nutné kácení dřevin a odstraňování keřových porostů provést mimo vegetační
období a hnízdní dobu ptáků (tj. od listopadu do února)



pro přístupové komunikace využívat v maximální míře existujících cest



zakládání mostů provádět tak, aby bylo poškození porostů a koryta vodních toků
omezeno jen na nejnutnější míru, zabránit zbytečným pohybům těžké strojní techniky
v nivě toků



plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderálních
druhů rostlin, po ukončení stavby tyto plochy rekultivovat



na všech migračních trasách a v dalších místech s vyšší pravděpodobností vniku
živočichů (zejména savců a obojživelníků) na vozovku provést oplocení nebo jiné
ohrazení komunikace



těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit v souladu s projektem vegetačních
úprav (viz výše), při výsadbě používat stanovištně odpovídající druhy



realizovat veškeré kompenzační výsadby (prvky ÚSES, stromořadí, plošné výsadby
pro zapojení silnice do krajiny apod.)



všechny vybudované usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných živočichů


-

při výstavbě věnovat pozornost následujícím lokalitám:
km 0,0: omezit manipulační prostor na pravém břehu potoka v místě dnešní louky (tj.
mezi tratí a navrženou křižovatkou.)
km 2,4: od místa ukončení přeložky polní cesty (2,3 km) až pod vedení elektrického
napětí (2,5 km) omezit manipulační prostor stavby pro průjezd nákladního auta, tj. na
5 m.
km 2,9: upravit manipulační prostor tak, aby nedošlo k zásahu do porostu
v SZ kvadrantu křižovatky (tj. mezi plynovou stanicí a křižovatkou).

-

-
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-

-

-

-

-

-

km 3,6 – 3,82: na maximální možnou míru zúžit koridor stavby a minimalizovat
rozsah stavební činnosti z východní a severovýchodní strany – od navržené trasy na 5
– 10 m
km 4,5 – 4,7: minimalizovat šíři pracovního prostoru na nejnižší možnou míru, aby
bylo co nejméně zasaženo do stromového porostu podél potoka – tj. max. 5 m na
každou stranu od budoucí silnice. Od 4,5 km zúžit manipulační stavební prostor tak,
aby vedl maximálně po hranici remízku
km 5,2: omezit manipulační prostor na lučních porostech na 5 m od tělesa silnice, aby
zbytečně nebyly narušeny porosty, které po dokončení komunikace nebudou dále
využívány.
km 5,5 – 6,0: minimalizace pracovního prostoru během stavby na 5 m od tělesa
silnice, aby zbytečně nebyly narušeny okolní porosty.
km 6,6: omezit manipulační prostor při přechodu přes vodoteč na 5 m od tělesa
silnice, aby zbytečně nebyly zasaženy další stromy.
km 6,7 – 7,5: manipulační prostor v tomto úseku je po straně k VKP a LBC a
LBK nutno zúžit na trasu budované silnice a příp. využít manipulační prostor podél
opačné strany budované komunikace.
km 8,1 – 8,6 var. A (8,3 – 8,5 var B): zmenšit pásmo stavby na minimum – 5 m od
tělesa budoucí silnice – a vést ho takto zúžené až do prostoru 8,723 km (most nad
úpravou polní cesty).
km 8,5 – 8,9 var A (km 8,6 – 8,9 var B): omezit manipulační prostor na 5 m od tělesa
silnice, aby zbytečně nebyly narušeny okolní porosty
km 11,4: zúžit koridor manipulačního prostoru v oblasti vodoteče na šířku navrhované
komunikace a neredukovat již tak malou plochu břehových porostů.

2.2. Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod


v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací zahájit monitoring stavu a
kvality podzemních vod



v úsecích, kde se trasa přibližuje k ochranným pásmům podzemních vod (tj. zejména
v problematickém úseku na počátku trasy) a dále v místech hlubších zářezů
neskladovat v prostoru stavby látky škodlivé životnímu prostředí, včetně pohonných
hmot (s výjimkou nezbytných případů – málo pohyblivé stroje, v těchto případech je
nutno zajistit opatření k zamezení úniku PHM do prostředí). Ve všech ostatních
úsecích zabezpečit sklady paliv a maziv proti potenciálním únikům.



seznámit pracovníky všech zúčastněných firem s havarijním plánem pro fázi výstavby
a se zabezpečením staveniště proti úniku závadných látek.



v rámci technologické přípravy stavby prokazatelně zkontrolovat technický stav všech
dopravních a mechanizačních prostředků zejména pak z hlediska úkapů ropných látek
a možnosti případného úniku provozních kapalin.
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ve fázi výstavby díla udržovat všechny mechanismy a dopravní prostředky v dobrém
technickém stavu a pravidelně provádět kontrolu.



běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů, jakož i manipulaci
s ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na
místech k tomu určených na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Staveniště
vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků.



deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostatečné
vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních toků



při provádění prací v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené
opatrnosti a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo zcela
minimalizováno



v místě křížení s vodními toky zabránit splachu znečišťujících látek (nerozpuštěné
látky, úkapy ropných látek) z ploch dotčených výstavbou



zajistit předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních automobilů a
mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného znečištění ropnými
látkami (odlučovač ropných látek a usazovací jímka), totéž platí i pro dešťové vody
odtékající z plochy staveniště.



zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v době
výstavby komunikace provádět v souladu s platnou legislativou



v případě zasažení hladiny podzemní vody zajistit opatření k zamezení kontaminace
podzemní vody



průběžně sledovat ukazatele kvality i případného kvantitativního ovlivnění vodních
zdrojů. V případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající kompenzační opatření, tj.
např. sanaci zdroje, v případě výrazného kvantitativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření



zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný
odtok srážkových vod na všech místech stavby včetně zařízení staveniště, přeložek
komunikací apod.



v místech, kde by těleso komunikace mohlo zabraňovat odtoku vody z míst ve svahu
nad silnicí, vybudovat systém propustí, které zabrání tvorbě zavlhčených nebo
podmáčených míst. Na výtoku minimalizovat nebezpečí eroze půdy vsakovacími
příkopy nebo trativody.



eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy, tj. okamžitě po provedení
zářezu a násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice.
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2.3. Opatření k ochraně obyvatel


veškeré provozy spojené s emisemi znečišťujících látek a hlukem (deponie zeminy,
štěrkovny, obalovny, betonárny apod.) umisťovat zásadně mimo kontakt s obytnou
zástavbou



trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální možné míře mimo
stávající obytnou zástavbu. Průjezd stavební dopravy skrze sídla je možné připustit jen
v nezbytně nutných případech.



provádět důsledné čištění automobilů a všech strojů vyjíždějících ze stavby



zakrývat přepravovaný materiál a zeminu na vozidlech


-

při stavbě úseků, přibližujících se k obytné zástavbě:
seznámit obyvatele z nejblíže situovaných domů s délkou a charakterem jednotlivých
etap výstavby
uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit své
oprávněné připomínky na postupy provádění stavby a v případě stížností zajistit
nápravu bez zbytečných odkladů
zajistit pravidelné skrápění staveniště
práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, realizovat přednostně mimo
ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky
stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností umísťovat ve větší vzdálenosti od obytné
zástavby, příp. do přístřešků

-



realizovat příslušná protihluková opatření (zejména clony) v rozsahu dle podrobné
akustické studie

2.4. Opatření k ochraně půdy


dočasné zábory půdy omezit na nejnutnější minimum



pro umístění doprovodných provozů, technického zázemí, skladů apod. upřednostňovat plochy mimo zemědělskou půdu vyšší kvality (třída ochrany I. a II.)



provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF



zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence
vzniku erozních rýh. V případě nutnosti zabezpečit okamžitě po provedení zářezu a
násypu stabilitu svahů zářezů a násypů silničního tělesa osázením vhodnou vegetací či
technickými prostředky



pro budování násypů používat výhradně materiál bez obsahu znečišťujících
organických a anorganických látek
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2.5. Opatření k ochraně archeologických nalezišť


v dostatečném předstihu (optimálně několika let) před zahájením stavby zahájit
archeologický průzkum celé trasy nedestruktivními metodami (letecké snímkování,
pěší sběr, detektory kovů).



zajistit odborný archeologický dozor na stavbě



před zahájením skrývky ornice provést ve vybraných lokalitách sondáž rýhováním –
rozsah bude určen v odborném projektu v rámci projektové přípravy stavby



skrývku ornice provádět pomocí strojů, které nepřejíždějí po již skryté ploše (např.
stroj UDS, ne buldozer). Buldozery a podobnou mechanizaci lze použít jen
s výslovným souhlasem archeologického dozoru v lokalitách, kde lze nálezy s jistotou
vyloučit.



v dalších částech trasy provést záchranný archeologický výzkum v případě zjištění
archeologických nálezů

2.6. Opatření k omezení množství produkovaných odpadů


během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít



zajistit oddělené shromažďování a odvoz odpadů zařazených do kategorie nebezpečný
odpad a kategorie ostatních



předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

D.IV.3. Opatření v době provozu komunikace
3.1. Opatření k ochraně obyvatel


po uvedení silnice do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných objektů
v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích, kde hluková studie
stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům. Podmínkou kolaudace stavby
jsou výsledky akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb o prokazatelném
dodržení hygienického limitu hluku z dopravy, které bude provedeno v součinnosti
s orgánem ochrany veřejného zdraví. V případě překročení hygienických limitů
navrhnout a realizovat dodatečná protihluková opatření.



zajistit údržbu izolační zeleně a její případné dosadby
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3.2. Opatření k ochraně ekosystémů


zajistit péči o vysázenou zeleň a její dosadbu v případě poškození do té doby, dokud
nebude zajištěn její samovolný růst. Uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném
termínu.



provádět kontrolu ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu
invazních druhů rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci

3.3. Opatření k ochraně vod


pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro případ dopravní nehody
vozidel a cisteren, při nichž je nebezpečí úniku látek škodlivých vodám. Povinnost
vypracovat havarijní plán ukládá § 39 vodního zákona. Náležitosti havarijního plánu a
nakládání se závadnými látkami stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.



pravidelně kontrolovat propustnost odvodňovacího systému komunikace, zajistit
údržbu případných jímek a odlučovačů. Na základě kontrol provést případné
udržovací práce tak, aby odvodňovací příkopy a propustky nezůstávaly zaneseny
splaveninami, zarostlé, poškozené mrazem nebo vymleté vodou. Prohlídky je nutno
provádět dvakrát ročně – po jarním tání a na podzim před zámrazem.



volbou vhodných posypových materiálů a optimalizací režimu solení omezit
kontaminaci půdy a vodních toků v okolí komunikace



zajistit monitoring stavu vodních zdrojů v lokalitách určených podrobnějším
hydrogeologickým průzkumem, v případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
D.V.1. MEFA 06
MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo
možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy
či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Program MEFA 06 tyto
emisní faktory obsahuje, zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky
rizikové pro lidské zdraví (aromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní
organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a
fotooxidačního smogu (alkeny). Mefa 06 umožňuje výpočet emisí následujících
sloučenin:
Anorganické látky
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické látky
suma uhlovodíků (CxHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd

Program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla použita již získaná a ověřená emisní
data o vozidlech z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita
databáze HBEFA „Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje
oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo
a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních
metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní
charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (zejména u nákladních vozidel, kde je
produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však
typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a
středoevropském regionu.
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Emisní model MEFA 06 zahrnuje dynamickou emisní skladbu vozového parku
(podíl vozidel jednotlivých emisních skupin podle jejich četnosti na silnicích
v reálném provozu). Výpočet emisí probíhá v rozlišeních na osobní, lehké nákladní,
těžké nákladní automobily a autobusy se zohledněním druhu paliva (benzín, diesel,
LPG nebo CNG). Model zahrnuje vedle intenzit dopravy a složení dopravního proudu
i charakteristiky jízdy (rychlost, plynulost, sklon vozovky).
D.V.2. Model ATEM
Pro vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší byl použit model ATEM,
který je v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. uveden jako jedna z referenčních metod pro
stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o Gaussovský disperzní
model rozptylu znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě podrobných
klimatologických a meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení rovnice
difúze pasivní příměsi v atmosféře. Model umožňuje:


výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého
počtu bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší



výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních
bodů tak, aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického
informačního systému (GIS) a podány v mapové formě



výpočet znečištění v relativně komplikovaném terénu



výpočet na základě většího počtu větrných růžic, přičemž každá z nich je
charakteristická pro určitou část modelové oblasti a popisuje větrné poměry v této
oblasti

Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu
dusnatého na oxid dusičitý. Pro výpočet koncentrace NO2 se vychází z výpočtu
koncentrace NOx, avšak ve vstupních datech musí být zadán emisní poměr NO2/NOx a
tento poměr je nutno znát pro každý jednotlivý zdroj (např. pro automobilovou
dopravu se hodnota NO2 pohybuje obvykle mezi 0,04 a 0,10). Na základě vzdálenosti
zdroje a referenčního bodu a velikosti rychlosti proudění v úrovni ústí zdroje je
nejprve určen čas nutný k překonání dané vzdálenosti. Následně je vypočten imisní
poměr NO2/NOx, který závisí na této časové hodnotě, výchozím poměru NO2/NOx a
limitním poměru NO2/NOx dle meteorologických podmínek.
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D.V.3. Model Hluk+
Modelování hlukové zátěže bylo provedeno pomocí programu Hluk+ ver. 8.28
profi. Program umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí, způsobeného
dopravními a stacionárními zdroji akustického zatížení. Program zahrnuje
aktualizovanou metodiku pro výpočet hluku z dopravy, publikovanou MŽP ČR v roce
2005. Použití uvedeného výpočtového programu, pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí, je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č. j.
HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21. února 1996.
Na základě grafického zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované
komunikaci a dopravním proudu tento model umožňuje:
 výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech
 výpočet polohy charakteristických izofon LAeq
 vyhodnocení plošného rozložení hlukové zátěže v zadaných pásmech LAeq

Počítačový model Hluk+ umožňuje na základě grafického zadání konkrétní
situace, dat nutných pro charakteristiku komunikace a dopravního proudu vypočítat
polohu charakteristických izofon LAeq a hladinu hluku v jednotlivých vybraných, tzv.
referenčních bodech. Model umožňuje simulaci podélného profilu trasy, včetně
uvažovaných zářezů, násypů a estakád a zohlednění jejich vlivu na šíření zvukových
vln. V modelových výpočtech je také zohledněna morfologie terénu. V souladu
s uvedenou metodikou byl uvažován faktor F1, který zohledňuje předpoklad postupné
obměny vozového parku za vozidla s nižší hlukovou emisí.
Komunikace je vždy rozdělena do několika homogenních přímkových úseků
v měřítku, které odpovídá reálné situaci. Každý homogenní úsek má jednotnou
intenzitu a skladbu dopravy, podélný sklon a výšku násypu nebo hloubku zářezu.
Prostředí, ve kterém dochází v extravilánu k šíření zvukových vln, bylo hodnoceno
jako pohltivé. Výpočet izofon a jejich zobrazení provádí model pomocí trojúhelníkové
sítě bodů. Pro každý bod je proveden samostatný výpočet a požadovaná hodnota
izofony se pak zjišťuje pro jednotlivé trojúhelníky pomocí logaritmické interpolace.
Navzájem si odpovídající body se stejnou hodnotou LAeq jsou propojeny izofonami.
Model Hluk+ umožňuje zvolit tři různé hustoty sítě výpočtových bodů. Pro tento
projekt byla ve všech případech volena nejvyšší hustota („jemný výpočet“ – 1000 bodů
na jedno zobrazení). Výpočty byly provedeny pro denní i noční dobu.
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D.VI. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Při zpracování Dokumentace byly k dispozici všechny závažné údaje
k identifikaci předpokládaných vlivů stavby na životní prostředí. Jako neurčitosti nebo
nedostatky ve znalostech je možné zmínit:


není známa přesná skladba a množství potřebného stavebního materiálu a nároky na
spotřebu elektrické energie



není provedeno podrobné zaměření trasy, umístění stavebních dvorů, technologie
výstavby



není známa organizace a technologie výstavby včetně specifikace doby trvání, použité
techniky a počtu pracovníků



není přesně stanoven termín realizace silnice

Jako další neurčitosti, které se vyskytly při hodnocení jednotlivých složek
životního prostředí, lze uvést:


prognóza intenzit dopravy stanovená dopravním modelem



nejsou známy údaje o imisním pozadí. Hodnoty byly stanoveny pouze orientačně dle
údajů z nejbližších měřících stanic. Hodnoty pro stávající stav byly v hodnocení rizik
použity pro odhad imisního pozadí v roce 2025



konkrétní detailní geologické a hydrogeologické poměry bude nutné dodatečně ověřit při
podrobném průzkumu



hodnoty nárůstu koncentrací chloridových iontů ve vodních tocích byly stanoveny
orientačně na základě dostupných podkladů a odhadů dlouhodobých průměrných hodnot
vstupních veličin



vypočtené hodnoty koncentrací znečišťujících látek a hladin hluku z dopravy jsou platné
v rámci zadaných vstupních údajů



užití expozičního scénáře pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a
jejich výskyt ve vnějším prostředí



nedostatečné údaje o hydrogeologických poměrech v trase komunikace zejména v úsecích
vedených v zářezech (geometrie zvodnělých kolektorů, vymezení případných oddělených
zvodnělých kolektorů, hydraulickou spojitost mezi nimi, údaje o hladinách podzemní
vody v trase komunikace a jejím blízkém okolí a hydraulické parametry zvodnělých
kolektorů)
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V rámci navazující projektové přípravy bude nutno zpracovat následující
podrobnější studie, hodnocení a průzkumy, které budou podkladem pro upřesnění
technických parametrů komunikace:


podrobná akustická studie



hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum



monitoring zdrojů vody vč. pasportizace studní



projekt vegetačních úprav



studie tras migrace fauny



předběžný archeologický průzkum (pěší sběr, letecké snímkování, detektory)
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E. POROVNÁNÍ ŘEŠENÍ VARIANT ZÁMĚRU
E.I. Porovnání „nulové“ a „aktivní“ varianty
V tabulce E.1. je uvedeno přehledné porovnání vlivů výstavby silnice I/43 se
stavem bez realizace této komunikace.
„Nulovou variantou“ je stav v roce 2025 při dokončené výstavbě silnice R35
minimálně po Staré Město, spíše však až k Mohelnici. Dále se v nulové variantě
předpokládá vybudování obchvatu Lanškrouna dle územního plánu. Nejedná se tedy o
současný stav, ale stav, který by v území nastal pouze bez realizace hodnoceného
záměru. Aktivní variantou je výstavba silnice I/43 v projektované trase mezi silnicí
R35 (MÚK Kunčina) a obchvatem Lanškrouna.
Pro porovnání je použita následující stupnice:


výrazně vhodnější či „přijatelnější“ stav či varianta



mírně vhodnější či „přijatelnější“ stav či varianta

+



oba stavy či varianty jsou srovnatelné

=



méně vhodný stav nebo varianta

–



výrazně nevhodnější stav či varianta

++

––

Ke každé složce je pak uvedeno zdůvodnění příslušného hodnocení. Obdobné
vyhodnocení je pak provedeno i pro jednotlivé varianty záměru (viz dále).
Tab. E.1. Souhrnné vyhodnocení vlivů „nulové“ a „aktivní“ varianty

*)

Nulová varianta

Aktivní varianta*

Kvalita ovzduší

–

+

Hluková zátěž

–

+

Obyvatelstvo a sídla

–

+

Sociálně ekonomické vlivy

–

+

Podzemní vody – kvantitativní ovlivnění

=

=

Podzemní vody – kvalitativní ovlivnění

=

=

Povrchové vody – kvantitativní ovlivnění

+

–

Povrchové vody – kvalitativní ovlivnění

+

–

Půda

++

––

Lesy

+

–

Ekosystémy, fauna a flora

+

–

Migrace živočichů

+

–

Archeologické lokality

+

–

Krajinný ráz

+

–

hodnocení platí za podmínky realizace navržených opatření (viz kap. D.IV.)
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v případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní
hodnocení nové komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní
zatížení nové silnice bude malé a vlivy na kvalitu ovzduší i na akustickou situaci
nevýznamné.



u hluku jsou změny výraznější než u kvality ovzduší; po výstavbě dojde k významným
poklesům hladin hluku u zástavby zatížené na hranici limitu pro starou zátěž (60 dB
v noci), akustická zátěž z nové silnice se v některých případech výrazněji projeví,
avšak je možné ji poměrně nenáročnými opatřeními omezit na 55 dB ve dne a 45 dB
v noci



z hlediska celkových vlivů na obyvatelstvo a sídla převažují pozitivní vlivy, neboť
vedle snížení hlukové a imisní zátěže v centrální části sídel lze očekávat také lepší
dopravní napojení Lanškrounska s pozitivními vlivy v sociální a ekonomické oblasti



vlivy na podzemní vody lze považovat v souhrnu za srovnatelné, za předpokladu
realizace opatření navržených v této Dokumentaci, resp. i dalších opatření dle
podrobného hydrogeologického průzkumu. Z dostupných podkladů vyplývá, že ke
kvantitativnímu ovlivnění vodárenských zdrojů pravděpodobně nedojde. Současně je
zcela nezbytné zamezit kvalitativnímu ovlivnění podzemních vod během stavby i
provozu silnice pomocí nadstandardních bezpečnostních opatření.



lze očekávat, že riziko kvalitativního ovlivnění podzemních vod bude stejné jako na
stávající silnici I/43. Rozložením dopravy na méně zatíženou komunikaci dojde ke
snížení rizika havárie a tím snížení rizika kontaminace.



pro povrchové vody platí, že kvantitativní ovlivnění zejména malých vodních toků
může být určitým problémem. Z tohoto důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění
komunikace tak, aby bylo toto riziko minimalizováno.



v případě kvalitativního ovlivnění povrchových vod jsou samostatným problémem
posypové soli a nebezpečné látky. Spotřeba posypových solí se mírně zvýší, neboť
bude nutno udržovat stávající silnici I/43 i novou komunikaci. V dalších stupních
projektové dokumentace je nutné omezit odvodnění do vodotečí tak, aby nedošlo
k nadlimitnímu nárůstu koncentrace chloridových iontů ve vodě. Riziko znečištění
povrchových vod nebezpečnými látkami však po vybudování komunikace bude
v podstatě stejné jako doposud, doprava se přesune z jedné komunikace na druhou.



trvalý zábor zemědělské půdy patří mezi významné negativní vlivy nové komunikace.
To je dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby se
maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným dopadem
výstavby nové komunikace.



možné vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu považovat za poměrně
mírné, i když jde přirozeně o vlivy negativní. Dojde k určitému narušení biotopů,
k zásahům do některých hodnotnějších ploch i k nutnému kácení dřevin. Trasa je však
navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i doporučení
k optimalizaci trasy navržená v této Dokumentaci.
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pro vlivy na migraci živočichů platí obdobně stejné závěry. Dojde k určitému
negativnímu vlivu, nová silnice může představovat migrační bariéru v některých
místech, její rozměry, celkové intenzity ve spojení s navrženými opatřeními však
dávají předpoklad, že tyto vlivy budou malého rozsahu a možnosti migrace nebudou
významně narušeny.



archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné
provést odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v této
Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto předpokladu je
možné vliv hodnotit jako přijatelný.



vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit rovněž jako neutrální až mírně negativní.
Komunikace vytvoří nový krajinný prvek a zasáhne tak do stávajících struktur. Na
druhé straně je možné vyzdvihnout skutečnost, že se tak neděje v nejcennějších
částech krajiny daného regionu, ale v člověkem silně využívané kulturní krajině
převážně zemědělského charakteru. Rozměry komunikace, úrovňové křižovatky a
výškové vedení jsou srovnatelné se stávajícími strukturami a nebudou představovat
z hlediska dálkových pohledů a charakteru území nepřijatelný nebo cizí prvek. Při
realizaci opatření k zapojení silnice do krajiny, tj. zejména ozelenění včetně dosadeb
navazujících porostů, je možné vliv hodnotit také jako přijatelný.

Celkově tak lze vlivy realizace záměru hodnotit jako:


pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)



mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality



výrazně negativní vliv na půdu



ambivalentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody (mírně negativní
z hlediska povrchových vod, bez významnějšího vlivu z hlediska vod podzemních)

Trasa byla naprojektována na základě krajinářského hodnocení s využitím
metodiky hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby. Tím bylo dosaženo
vysoké míry ochrany území a minimalizace všech negativních vlivů.

E.II. Porovnání variant
Předkládaný záměr je navrhován ve dvou místech variantně. V obou případech
mají varianty různou míru vlivů.
Nejdůležitější vlivy a střety variant jsou uvedeny v následujících tabulkách.
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Tab. E.2. Porovnání vlivů variant – oblast Luková – Žichlínek
Varianta A
Násypy: 148 tis. m3
Zářezy: 42 tis. m3
Celkem: 190 tis. m3
Bilance: 105 tis. m3

Varianta B

Množství zeminy při výstavbě (úsek km 7,5 – 10,5)
Násypy: 216 tis. m3
Zářezy: 27 tis. m3
Celkem: 243 tis. m3
Bilance: 189 tis. m3

Vliv na kvalitu ovzduší
nárůst průměrných ročních koncentrací NO2 v Lukové
nárůst průměrných ročních koncentrací NO2 v Lukové
0,07 µg.m-3, u žel. domku 0,10 µg.m-3, v Žichlínku 0,06 µg.m-3 0,07 µg.m-3, u žel. domku 0,08 µg.m-3, v Žichlínku 0,09 µg.m-3
nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v Lukové
nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v Lukové
0,22 µg.m-3, u žel. domku 0,53 µg.m-3, v Žichlínku
0,22 µg.m-3, u žel. domku 0,30 µg.m-3, v Žichlínku
0,21 µg.m-3
0,33 µg.m-3
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez dodatečných splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez dodatečných
opatření
opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc s opatřením
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc bez dodatečných
(40 m dlouhá, 3 m vysoká stěna)
opatření
Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
trasa kratší o 300 m, nižší množství posypové soli
trasa delší o 300 m, vyšší množství posypové soli
nárůst koncentrací v Lukovském potoce minimální
nárůst koncentrací v Lukovském potoce minimální
Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
srovnatelný
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (úsek km 7,5 – 10,5):
zábor zemědělské půdy (úsek km 7,5 – 10,5):
II. třída ochrany – 79 136 m2
II. třída ochrany – 90 965 m2
2
III. třída ochrany – 228 m
III. třída ochrany – 205 m2
2
V. třída ochrany – 4 310 m
V. třída ochrany – 4 478 m2
2
Celkový zábor – 83 674 m
Celkový zábor – 95 648 m2
2
zábor PUPFL – 1 467 m
zábor PUPFL – 0 m2
Vliv na flóru a ekosystémy
průchod přes cenné vlhké louky u Lukovského p.otoka
průchod přes cenné vlhké louky u Lukovského potoka
v délce 294 m
v délce 456 m
průchod lesním ekosystémem poměrně malé kvality v délce
bez vlivu na lesní porosty
60 m
Vliv na faunu a migraci
nižší náspy, menší migrační bariera, vedení v blízkosti
vyšší náspy, vedení přes vlhké louky vysokým náspem,
stávající silnice
vedení v poli
Vliv na ÚSES
srovnatelný
Vliv na památné stromy
nulový
Vliv na ostatní chráněná území přírody
nulový
Vliv na sídla
vede blíže Lukové, těsně kolem železničního domku, dále od vede dále od Lukové, mimo bezprostřední kontakt s drážním
Žichlínku
domkem, blíže Žichlínku
protíná vymezenou územní rezervu rozšíření veterinární
vyhýbá se vymezené územní rezervě rozšíření veterinární
asanace
asanace
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Varianta A
vedena kratší úsek v náspu
nižší náspy
částečné vedení v krytu lesním porostem

Varianta B
Vliv na krajinný ráz
delší úsek v náspu
vyšší náspy
vedena v otevřenější krajině
Vliv na archeologické památky
srovnatelný

V následujícím přehledu je pak uvedeno zjednodušené srovnávací vyhodnocení
pomocí výše popsané stupnice.
Tab. E.3. Souhrnné porovnání vlivů variant v oblasti Luková – Žichlínek
Varianta A

Varianta B

Kvalita ovzduší

+

–

Hluková zátěž

–

+

Obyvatelstvo

+

–

Sociálně ekonomické vlivy

=

=

Podzemní vody

=

=

Povrchové vody

+

–

Půda

+

–

Lesy

–

+

Ekosystémy a flora

+

–

Fauna a migrace živočichů

=

=

Krajinný ráz

+

–

Archeologické lokality

=

=

Sídla

–

+

…

.

…

K údajům uvedeným v tabulce lze konstatovat, že:


z hlediska kvality ovzduší sice byla identifikována nižší zátěž u varianty B, která sice
prochází ve větší vzdálenosti od obytné zástavby, tato zátěž je však plošně rozsáhlejší
a zasáhne větší plochu obytné zástavby. Vzhledem k počtu zasažených obyvatel je
tak příznivější varianta A



v případě hluku bude na obyvatelstvo výrazněji působit varianta A (ale to pouze na
obyvatele železničního domku), z hlediska zdravotního působení hluku jsou pak obě
varianty srovnatelné (zdravotní účinky se nepředpokládají).



vlivy na podzemní vody jsou srovnatelné, varianty vedou v malé vzdálenosti od sebe a
jejich vliv na vzdálené zdroje podzemní vody budou shodné.



vlivy na povrchové vody jsou srovnatelné, kvantitativní i kvalitativní ovlivnění
Lukovského potoka bude málo významné, je možné výraznější ovlivnění u menších
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toků, v obou variantách však srovnatelně velké. Varianta B bude vzhledem k délce
představovat větší spotřebu posypových solí.


u vlivů na půdu dojde ve variantě A k menšímu celkovému záboru půdy z důvodu
kratšího vedení. Tím je možné trasu hodnotit jako výhodnější. Zábor lesní půdy je
velmi malý a jeho nutnost nesnižuje hodnocení varianty A.



u vlivů na flóru a ekosystémy je jako méně vhodný hodnocen delší průchod vlhkými
loukami podél Lukovského potoka u varianty B oproti průchodu remízkem
bez výraznější přírodovědné hodnoty u varianty A.



v případě fauny a migrace bude vliv obou variant víceméně srovnatelný, poněkud
menší vliv lze předpokládat u varainty A, ale rozdíly nebudou významné.



u vlivů na krajinný ráz je možné hodnotit variantu B s mohutnějším tělesem vedeným
otevřenější krajinou jako méně vhodnou.



z hlediska archeologie jsou obě varianty srovnatelné



z hlediska rozvoje sídel je méně příznivá varianta A, která protíná vymezenou územní
rezervu pro rozšíření provozu veterinární asanace. Varianta B byla navržena tak, aby
se této ploše vyhnula.

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:


z hlediska střetů s jednotlivými prvky životního prostředí a kvantifikovaných dopadů
na okolní obyvatele je za vhodnější považována varianta A.



zcela optimální by bylo vést trasu v km 7,0 – 8,5 co nejdále od Kozího rybníka, tj.
v trase var. B, od km 8,5 v trase varianty A, resp. v trase co nejblíže silnici
III/35818



na druhé straně tato trasa poněkud omezuje rozvoj veterinární asanace. Podle názoru
zpracovatele Dokumentace bude možné realizovat rozšíření provozu závodu, pokud
bude silnice v daném úseku realizována co nejblíže stávající silnici a s širším mostem
přes polní cestu a železnici, případně na delší estakádě. Těleso silnice pak nebude
představovat bariéru pro spojení stávajícího a nového provozu a dojde pouze
k malému zmenšení rozvojové plochy.

Následující tabulky obsahují obdobné vyhodnocení pro oblast zakončení
komunikace u Lanškrouna. V tomto úseku je třeba uvážit, že silnice je projektována ve
variantě A o několik set metrů delší. Ve skutečnosti je výstavba silnice podmíněna
existencí obchvatu Lanškrouna, který by v případě realizace varianty B vedl přibližně
ve stopě varianty A. Porovnání variant je tak ovlivněno skutečností, že v místech
varianty A bude existovat silnice i v případě realizace I/43 ve variantě B, pouze pod
jiným označením. Tato skutečnost je při porovnání brána v úvahu.
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Tab. E.4. Porovnání vlivů variant
Varianta A
Varianta B
Množství zeminy při výstavbě (úsek od rozdělení variant po aktuální návrh obchvatu Lanškrouna)
Násypy: 9 tis. m3
Násypy: 0,1 tis. m3
3
Zářezy: 46 tis. m
Zářezy: 59 tis. m3
3
Celkem: 55 tis. m
Celkem: 59 tis. m3
3
Bilance: -36 tis. m
Bilance: -58 tis. m3
Vliv na kvalitu ovzduší
nárůst průměrných ročních koncentrací NO2 v Lanškrouně o
nárůst průměrných ročních koncentrací NO2 v Lanškrouně o
0,09 µg.m-3, v Sázavě o 0,05 µg.m-3
0,13 µg.m-3
nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v Lanškrouně o nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v Lanškrouně o
0,37 µg.m-3, v Sázavě o 0,18 µg.m-3
0,66 µg.m-3
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez dodatečných splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez dodatečných
opatření
opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc s protihlukovou splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc bez dodatečných
stěnou o délce 60 m a výšce 3 m
opatření
Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
v úseku od rozdělení variant po aktuální obchvat Lanškrouna srovnatelný
vlivy na nárůst průtoků a koncentrací Cl- od rozdělení variant po aktuální obchvat Lanškrouna srovnatelný
ovlivnění Ostrovského potoka
zakončení v km 12,7 bez ovlivnění Ostrovského potoka
při zohlednění pokračování obchvatu přibližně ve stejné stopě jako var. A srovnatelné
Vliv na hydrologické poměry a zdroje vody
srovnatelný
Vliv na půdu a lesy (úsek od rozdělení variant po aktuální návrh obchvatu Lanškrouna)
zábor zemědělské půdy:
zábor zemědělské půdy:
II. třída ochrany – 22 375 m2
II. třída ochrany – 26 299 m2
2
zábor PUPFL – 0 m
zábor PUPFL – 0 m2
Vliv na flóru a ekosystémy
v úseku od rozdělení variant po aktuální obchvat Lanškrouna srovnatelný
ukončena bez dotčení cenných ekosystémů;
přechod přes nivu a stromový doprovod Ostrovského potoka
pokračování obchvatu přibližně ve stejné stopě jako var. A
při zohlednění pokračování obchvatu přibližně ve stejné stopě jako var. A srovnatelné
Vliv na faunu a migraci
v úseku od rozdělení variant po aktuální obchvat Lanškrouna srovnatelný
přechod přes nivu a stromový doprovod Ostrovského potoka ukončena bez dotčení ÚSES nebo migračních tras;
může vytvořit migrační bariéru v zastavěném území.
pokračování obchvatu přibližně ve stejné stopě jako var. A
při zohlednění pokračování obchvatu přibližně ve stejné stopě jako var. A srovnatelné
Vliv na ÚSES
v úseku od rozdělení variant po aktuální obchvat Lanškrouna srovnatelný
ukončena bez dotčení ÚSES u Ostrovského potoka;
přechod přes biokoridor podél Ostrovského potoka
pokračování obchvatu přibližně ve stejné stopě jako var. A
při zohlednění pokračování obchvatu přibližně ve stejné stopě jako var. A srovnatelné
Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
vede ve vzdálenosti 140 m od zástavby Žichlínku
vede ve vzdálenosti 200 m od zástavby Žichlínku
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Varianta A

Varianta B
ukončena na obchvatu města ve vzdálenosti 300 m od
přibližuje se na vzdálenost 40 m k objektům v Lanškrouně
zástavby (aktuální stav);
pokračování obchvatu přibližně ve stejné stopě jako var. A
Vliv na krajinný ráz
v úseku od rozdělení variant po aktuální obchvat Lanškrouna srovnatelný
při přechodu silnice III. třídy a Ostrovského potoka relativně ukončena na obchvatu města ve vzdálenosti 300 m od
mohutné náspy mimoúrovňové křižovatky významně ovlivní zástavby (aktuální stav) bez vlivu na ráz místa;
pokračování obchvatu přibližně ve stejné stopě jako var. A
urbanismus a architektonický ráz místa
Vliv na archeologické památky
srovnatelný

Tab. E.5. Souhrnné porovnání vlivů variant v oblasti Lanškrouna
bez zohlednění navazujícího úseku
obchvatu
Varianta A
Varianta B
Kvalita ovzduší
Hluková zátěž
Obyvatelstvo
Podzemní vody
Povrchové vody
Půda
Ekosystémy a flora
Fauna a migrace živočichů
Krajinný ráz
Archeologické lokality
Sídla

–
+
–
=
–
–
––
––
––
=
––

+
–
+
=
+
+
++
++
+
=
++

se zohledněním navazujícího úseku
obchvatu
Varianta A
Varianta B
+
–
=
=
=
=
=
=
=
=
=

–
+
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Vlivy varianty B se od varianty A liší zejména:


nižším zasažením obytné zástavby hlukem



menším vlivem vlastní trasy I/43 na krajinný ráz



menšími vlivy na ekosystémy, ÚSES a migrační potenciál krajiny.

Uvedené rozdíly se však víceméně vyrovnají, pokud budeme uvažovat, že při
realizaci varianty B bude v trase navržené varianty a silnice I/43 veden obchvat
Lanškrouna, tj. komunikace obdobných parametrů.
S ohledem na tuto skutečnost je v současné době nemožné rozhodnout o
vhodnější variantě. Vhodnější řešení vyplyne po konkrétním naprojektování obchvatu
Lanškrouna a tím jasnému řešení průchodu komunikace údolím Ostrovského potoka se
všemi dopady na obyvatelstvo, přírodu a krajinu.
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F. ZÁVĚR
Předkládaná Dokumentace hodnotí vlivy výstavby a provozu silnice I/43
v úseku R35 – Lanškroun. Jedná se dvoupruhovou komunikaci, určenou pro napojení
oblasti Lanškrouna na silnici R35. Silnice je navrhována v kategorii R 9,5/70.
Po výstavbě I/43 se přesune část dopravy ze stávající I/43, která prochází kolem
Opatova a Damníkovem. Navržená trasa silnice I/43 je vedena převážně otevřenou
krajinou přes pole a travní porosty, kontakt s lesními porosty a zástavbou sídel bude
minimální.
Trasa je projektována v jedné základní stopě, ve dvou místech je navržena
variantně. Jedná se o řešení přechodu územní rezervy vymezené územním plánem
obce Žichlínek a o variantní napojení na obchvat Lanškrouna.
V souladu se závěrem zjišťovacího řízení se Dokumentace zaměřuje především
na problematiku vlivů na živou přírodu (vegetaci, faunu, ekosystémy), vlivů na
obyvatelstvo (ovzduší, hluk) a vlivu na podzemní i povrchové vody; dokumentace
rovněž podrobně hodnotí vlivy na krajinný ráz hodnoceného území, rizika zásahu do
archeologických nalezišť a vlivy na veškeré ostatní složky životního prostředí.
Vlivy realizace silnice I/43 lze shrnout následujícím způsobem:


v případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní
vliv nové komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní zatížení
nové silnice bude však nízké natolik, že neovlivní negativně obyvatelstvo ve svém
okolí. Lze také očekávat mírné snížení počtu dopravních nehod a pozitivní sociální a
ekonomické důsledky vlivem lepšího dopravního napojení Lanškrouna.



mezi významné vlivy výstavby nové komunikace patří zábor hodnotné zemědělské
půdy. To je však dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských
plochách, aby se maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným
trasování komunikace mimo sídla a cenné ekosystémy.



vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu lze považovat za poměrně
mírné, což je dáno právě skutečností, že trasa je vedena prioritně po zemědělských
plochách. I tak ovšem dojde k určitému narušení některých biotopů, ke kácení dřevin
apod. Trasa je však navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i
doporučení k optimalizaci trasy, navržená v této Dokumentaci. Vlivy na migraci
živočichů budou minimalizovány zajištěním dostatečného počtu mimoúrovňových
křížení (tunely, mosty, propustky).



z hydrogeologické studie vyplývá, že ovlivnění vodárenských zdrojů je
nepravděpodobné Současně je zcela nezbytné zamezit kvalitativnímu ovlivnění
podzemních vod během stavby i provozu silnice pomocí bezpečnostních opatření. Lze
očekávat, že riziko kvalitativního ovlivnění podzemních vod bude stejné jako na
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stávající silnici I/43. Rozložením dopravy na méně zatíženou komunikaci dojde ke
snížení rizika havárie a tím snížení rizika kontaminace.


pro povrchové vody platí, že kvantitativní i kvalitativní ovlivnění zejména malých
vodních toků může být určitým problémem. Z tohoto důvodu je nutno navrhnout
systém odvodnění komunikace tak, aby bylo toto riziko minimalizováno.



archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné
provést odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v této
Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto předpokladu je
možné vliv hodnotit jako přijatelný.



vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit jako mírně negativní, silnice však nezasahuje
do nejcennějších částí krajiny tohoto regionu. Při realizaci vhodných opatření je
možné vliv na krajinu hodnotit také jako přijatelný.

Celkově tak lze vlivy realizace záměru hodnotit jako:


pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)



negativní z hlediska vlivů na půdu, přírodu, krajinu, archeologické lokality povrchové
vody



indiferentní z hlediska vlivů na povrchové vody

V rámci Dokumentace bylo dále formulováno několik desítek konkrétních
opatření jak pro fázi projektové přípravy stavby (zejména pro DUR), tak i pro etapy
provádění stavby a provozu silnice I/43. Tato opatření umožní omezit dopady realizace
záměru na nejnutnější míru.
Z hlediska porovnání variant lze konstatovat, že v prostoru Luková – Žichlínek
je jako vhodnější považována varianta A, z důvodů menšího záboru zemědělské půdy,
menšího vlivu na cenné ekosystémy a krajinu, a to zejména při navrhované úpravě
trasování co nejblíže ke stávající silnici III. třídy Žichlínek – Luková.
V prostoru zakončení silnice I/43 nelze v současné době rozhodnout o
vhodnější variantě. Pokud bychom hodnotili pouze navrženou silnici I/43, je
jednoznačně vhodnější varianta B, která se nepřibližuje zástavbě ani se nedotýká
Ostrovského potoka, jeho nivy a stromového porostu. Pokud by však byla realizována
silnice I/43 ve variantě B, znamenalo by to výstavbu obchvatu Lanškrouna v trase
přibližně stejné jako je varianta A, tzn. vlivy výstavby a provozu obchvatu by byly
přibližně shodné s vlivy silnice I/43 ve variantě A. S ohledem na tuto skutečnost je
v současné době nemožné rozhodnout o vhodnější variantě. Vhodnější řešení vyplyne
po konkrétním naprojektování obchvatu Lanškrouna, a tím určení jasného řešení
průchodu komunikace údolím Ostrovského potoka se všemi dopady na obyvatelstvo,
přírodu a krajinu.
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Cílem zpracované dokumentace bylo shromáždit a vyhodnotit dostupné údaje o
vlivech výstavby a provozu na životní prostředí pro záměr silnice I/43 v úseku R35 –
Lanškroun na území Pardubického kraje. Dokumentace identifikuje míru a závažnost
jednotlivých vlivů, stanoví limity pro možnost realizace stavby a navrhuje opatření,
která budou minimalizovat dopady na životní prostředí.
Záměrem je vybudovat novou silniční komunikaci, spojující plánovanou
rychlostní silnici R35 v prostoru Mladějova s připravovaným jižním obchvatem města
Lanškrouna. Investiční záměr výstavby silnice I/43 je posuzován v úseku od
mimoúrovňové křižovatky se silnicí R35 (MÚK Kunčina) až po napojení na silnici
II/315 u Lanškrouna (var. A), resp. křižovatku s připravovaným obchvatem
Lanškrouna (varianta B). Délka hodnoceného úseku ve variantě A činí 13,0 km, ve
variantě B pak 12,7 km. Silnice I/43 je navržena a posuzována v kategorii S 9,5/70.
Křižovatka se silnicí R35 je navržena jako mimoúrovňová, další křižovatky jsou
veskrze úrovňové. Přechod přes železniční trať je uvažován mostem.
Posuzovaná silnice I/43 vytvoří propojení mezi silnicí R35 a městem
Lanškrounem, kde se napojí na jeho obchvat, případně na příjezdovou komunikaci do
města. Z toho vyplývá zřejmá souvislost s realizací obou uvedených komunikací,
v současné době neexistujících. Vybudování silnice I/43 bude navazovat na výstavbu
silnice R35 a obchvatu Lanškrouna.
Krajina je v posuzované oblasti mírně zvlněná, se střední vertikální členitostí.
Hospodářsky je intenzivně využívaná – sprašové pokryvy jsou velmi vhodné pro
zemědělské hospodaření. Na východním a západním okraji hodnoceného území se
vyskytují poměrně zachovalé přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy.
Nejvýznamnějšími toky jsou Moravská Sázava a její pravostranné přítoky. Hlavními
centry osídlení jsou města Lanškroun a Moravská Třebová, mezi nimiž se nachází
několik menších sídel.
Kvalita ovzduší
Na základě naměřených hodnot ze stanic imisního monitoringu je možné
v současné době území hodnotit jako málo imisně zatížené. Všechny sledované
charakteristiky kvality ovzduší splňují stávající imisní limity.
V průběhu výstavby budou jako plošný zdroj znečišťování ovzduší působit
jednotlivá staveniště (ale i další plochy zbavené vegetace), bude docházet zejména ke
znovuzvíření již usazených prachových částic (sekundární prašnost). Při pokládce

162

s. r. o.

DOKUMENTACE EIA
SILNICE I/43 V ÚSEKU R35 – LANŠKROUN

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

živičného povrchu lze rovněž očekávat zvýšené uvolňování aromatických uhlovodíků.
Tyto vlivy lze technickými a organizačními opatřeními snížit na únosnou míru.
Výstavba nové rychlostní silnice přinese do zájmového území nové imisní
zatížení, které však bude poměrně malé vzhledem k očekávané intenzitě provozu,
imisní situaci a imisním limitům a navíc bude umístěno do oblastí s nízkou hustotou
obytné zástavby. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že ve stavu bez výstavby je
možné z provozu automobilové dopravy očekávat v blízkosti stávající komunikace
I/43 u průměrných ročních koncentrací NO2 příspěvky do 2,5 % imisního limitu.
V případě imisního limitu pro hodinové koncentrace NO2 budou vypočtené
koncentrace dosahovat v těsné blízkosti stávající silnice nejvýše 12,5 % limitu.
Příspěvky automobilové dopravy k IHr benzenu se budou pohybovat na úrovni do
0,25 % imisního limitu. U PM10 se nejvyšší příspěvky z liniových zdrojů očekávají na
hranici 7,5 % imisního limitu, u IHr PM2,5 pak do 3 % limitu. Maximální hodinové
koncentrace CO se budou pohybovat na úrovni 0,4 % limitu (jedná se o limit pro
8hodinové koncentrace). Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu budou činit
nejvýše 0,8 % cílového imisního limitu s termínem dosažení 31. 12. 2012.
Akustická situace
V době výstavby komunikace budou zdrojem hluku především pohyby těžkých
nákladních vozidel a také zemní práce (zejména nasypávání a hutnění násypů,
hloubení zářezů). Podrobné vyhodnocení bude provedeno v dalším stupni projektové
přípravy. Při výstavbě budou práce, které způsobují vyšší hladiny hluku, umisťovány
ve větší vzdálenosti od obytných budov tak, aby obyvatelé obcí nebyli zbytečně
zatěžováni nadměrným hlukem. Jedná se například o řezání dřeva, míchání betonu,
recyklaci zeminy a podobně.
Provoz silnice I/43 a převod dopravy na novou komunikaci, která prochází ve
většině případů ve větší vzdálenosti od zástavby, bude z hlediska akustické zátěže
obyvatel z dopravy představovat zlepšení situace.
V roce 2025 lze bez výstavby nové silnice I/43 očekávat na hranici chráněného
venkovního prostoru staveb u nejvíce exponovaných domů překračování hygienických
limitů. Vypočtené hodnoty hlukové zátěže zde budou přesahovat limitní hodnoty
s korekcí pro starou hlukovou zátěž z provozu na pozemních komunikacích v noční
dobu, která je stanovena ve výši 60 dB. Tuto situaci lze očekávat u solitérních objektů
v okrajových částech obce Opatov mimo realizovaný obchvat a dále v obci Damníkov,
kde současná silnice I/43 protíná severní část obce. Výsledky modelových výpočtů
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ukazují převedením dopravního zatížení na navrhovanou trasu lze očekávat pokles
hlukové zátěže nejen podél stávající trasy silnice I/43, ale i podél dalších komunikací
v území.
U sídel, objektů a na hranici ploch vymezených územními plány obcí pro
bydlení podél navrhované silnice I/43 bylo vyhodnoceno akustické zatížení z hlediska
splnění hygienických limitů (60 dB ve dne a 50 dB v noci). Tento limit bude
u nejbližší chráněné zástavby navrhované silnice splněn. Přestože limit pro okolí
hlavních komunikací (dálnice, rychlostní silnice, silnice I. a II. třídy) je stanoven na
60 dB ve dne a 50 dB v noci, v zájmu vyšší ochrany obyvatel před nepříznivými
účinky hluku a jako rezerva pro případný další nárůst intenzit dopravy byl ze strany
investora stavby vysloven zájem zajistit u chráněné zástavby hodnoty akustického
tlaku ve výši hygienického limitu 55 dB pro den a 45 dB pro noc, tj. limit s korekcí + 5
dB. V případě překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 55/45 dB byla
navržena opatření tak, aby byl po výstavbě I/43 limit ve všech bodech splněn. Celkem
byly podél varianty A navrhovaného záměru navrženy dvě protihlukové clony.
Ve variantě B bude přísnější hygienický limit u nejbližší chráněné zástavby
vlivem provozu navrhované silnice splněn bez opatření.
Obyvatelstvo
Výstavba silnice R35 si nevyžádá žádné demolice obytných budov. K těsnému
kontaktu se zástavbou se navržená trasa silnice dostává pouze výjimečně ve dvou
lokalitách – u drážní domku u železniční trati 270 na rozhraní Lukové a Žichlínku, a
dále v Lanškrouně při průchodu kolem zástavby Žichlínksého předměstí.
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní
hodnoty pro oxid dusičitý, benzen, suspendované částice PM10 a PM2,5, polycyklické
aromatické uhlovodíky a oxid uhelnatý. Z těchto látek je možné ve výchozím stavu
očekávat v zájmovém území zvýšené riziko z expozice suspendovaným částicím PM10
a PM2,5 a dále polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. Jedná se o situaci, která je
dána již odhadovanou úrovní imisního pozadí. Riziko z expozice ostatním
znečišťujícím látkám bylo vyhodnoceno jako nízké či přijatelné v celém území.
Vlivem uvedení komunikace do provozu je možné očekávat pouze málo
významné změny v míře rizika z expozice obyvatel všem znečišťujícím látkám.
V lokalitách s očekávaným nárůstem imisní zátěže však nedojde k prokazatelnému
vzniku zdravotního rizika.
Jak ukázalo hodnocení, je možné očekávat pokles počtu obyvatel v pásmech se
zvýšenou hlukovou zátěží v denní i noční době, pouze v případě obtěžování byl
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vypočten nárůst počtu dotčených obyvatel. V jedné lokalitě byl vypočten nárůst
kardiovaskulárního rizika, který se však vzhledem k počtu zasažených obyvatel a
nízkému nárůstu zátěže reálně neprojeví zvýšením počtu případů.
Z hlediska porovnání jednotlivých podvariant se ukazuje, že mírně vhodnější je
z hlediska znečištění ovzduší varianta A (v obou hodnocených variantních úsecích),
zatímco z hlediska hlukové zátěže to je varianta B (zejména ve variantním úseku
Žichlínek). V obou případech však platí, že změny v míře zdravotního rizika jsou
velmi malé a tudíž není třeba chápat tato kriteria jako limitující při výběru konkrétní
varianty.
Ekosystémy
Převážnou část krajiny tvoří kulturní zemědělské ekosystémy, doplněné
kulturními lesními ekosystémy, lze však nalézt i cennější porosty s výskytem
chráněných a vzácnějších druhů.
V rámci Dokumentace byly všechny plochy v okolí trasy rozděleny do tří
skupin. Velký význam má dobře zachovalá, téměř přirozená vegetace, málo ovlivněná
nežádoucími antropogenními vlivy. Do této skupiny patří např. lesy s přírodě blízkou
dřevinnou skladbou, louky s převahou přirozeně rostoucích druhů, přírodě blízké
vodní ekosystémy, meandrující vodní toky, popř. lokality s výskytem vzácných či
ohrožených druhů rostlin nebo živočichů. Menší význam mají přírodě podobné, avšak
člověkem silně ovlivněné nebo přeměněné ekosystémy. Orná půda, lesní monokultury,
silně ruderalizované plochy, antropicky ovlivněné a ochuzené křoviny je možné zařadit
do kategorie lokalit s malým významem z hlediska ochrany přírody.
V okolí trasy navržené silnice bylo identifikováno celkem 19 lokalit velkého
významu a 4 lokality středního významu.
Jako nejvýznamnější vlivy na ekosystémy je možné hodnotit:


průchod v těsné blízkosti lokálního biocentra U Mladějovské hranice, které je zároveň
lesem a je součástí migrační cesty vymezené v nadregionálním biokoridoru ÚSES.



přechod přes vlhké louky, Lukovský potok a ve variantě A přes lesní porost
v jihozápadní části Žichlínku u provozu veterinární asanace.



přechod údolí Ostrovského potoka ve var. A na severním konci hodnoceného úseku.

V dokumentaci jsou navržena opatření k minimalizaci vlivů na uvedené části
přírody.
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Vlivy na skladebné prvky ÚSES lze hodnotit jako významné a trvalé, lze je
však technickými prostředky a správným zapojením komunikace do okolního prostředí
snížit na únosnou míru.
Flóra
Vegetační kryt zkoumaného území doznal oproti přirozenému stavu zásadních
změn pod vlivem antropického tlaku. Téměř celé území bylo přeměněno intenzivním
využíváním půdy a lesů, což je patrné již z charakteristiky vegetace Svitavského
bioregionu, kterým koridor trasy prochází. V odlesněných plochách dnes převládají
pole nad loukami a pastvinami, které jsou navíc na mnoha místech poškozené
melioracemi. V lesních porostech převažují kulturní smrčiny, zastoupeny jsou však též
bučiny a v menší míře také dubohabřiny. Ke zřejmě nejhodnotnějším územím patří
vlhké louky v okolí meandrujícího Lukovského potoka. Dalšími přírodě blízkými
společenstvy jsou liniová společenstva podél vodních toků, coby pozůstatek dřívějších
plošně zastoupených olšin.
Při výstavbě silnice R35 bude nutné na několika lokalitách odstranit dřeviny
rostoucí mimo les nebo lesní porost. Za tyto dřeviny bude provedena náhradní výsadba
v odpovídajícím rozsahu. Jedná se jednak o výsadbu doprovodné zeleně v okolí nové
rychlostní silnice, dále o dosadbu alejí podél přeložek místních komunikací a
vhodnými lokalitami pro výsadby jsou také plochy navržených (zatím nefunkčních)
prvků ÚSES. Při realizaci náhradní výsadby je nutno použít stanovištně původní
sadbový materiál.
Fauna
Fauna řešeného území odpovídá charakteru kulturní krajiny, v níž převládají
zemědělské plochy střídané loukami. Převažují tak běžné druhy živočichů vázané na
tyto ekosystémy. Větší soustředění ochranářsky významných druhů lze nalézt v širším
okolí zejména v prostoru vodních toků a vlhkých luk. Trasa komunikace se však těmto
cennějším biotopům vesměs vyhýbá. V některých místech byla navržena dílčí opatření
k další optimalizaci její trasy tak, aby byly vlivy na živou přírodu omezeny jen na
nejnutnější míru.
Vliv na faunu žijící přímo v ploše výstavby bude trvalý, realizací záměru však
nebude poškozeno významné množství živočichů. Vzhledem k charakteru ekosystémů,
kterými trasa prochází, lze (při dodržení opatření stanovených v této Dokumentaci)
předpokládat, že přímé dopady stavby budou jen malé a omezí se vesměs na běžné
druhy bez většího ochranářského významu.
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Střety s trasami migrace živočichů jsou řešeny v převážné většině vhodnými
mostními konstrukcemi, přesto je v této dokumentaci navržena řada dodatečných
opatření k zajištění dostatečné průchodnosti silnice. V dalším stupni projektové
dokumentace bude zpracována migrační studie, která tato opatření upřesní.
Lesní porosty
V trase navržené komunikace se nenacházejí žádné významnější lesní celky.
Kontakt s lesními porosty bude na třech místech v řádu desítek až prvních stovek
metrů. Celkový zábor lesní půdy bude činit 2760 m2 ve variantě A nebo 760 m2 ve
variantě B. V km 1,2 je požadován odklon trasy od lesního porostu tak, aby tento
porost nebyl dotčen ani stavebními pracemi.
Celkově je možné hodnotit vliv na lesy při realizaci navržených opatření jako
akceptovatelný. Nedojde k významnému nebo rozsáhlému narušení lesních celků,
nová komunikace nebude zvyšovat u lesních porostů ohrožení abiotickými nebo
biotickými faktory nad únosnou mez.
Povrchové vody
Sledované území náleží k povodí Moravy. Nejvýznamnějšími toky jsou
Moravská Sázava a její pravostranné přítoky Bukovský, Rychnovský, Lukovský nebo
Ostrovský potok, na které navazuje síť menších vodních toků.
Výstavba silnice ovlivní vodoteče ve své blízkosti jednak změnou průtoku a
dále ovlivněním kvality vody splachem z komunikace. Přeložky vodních toků se
předpokládají v délkách do prvních stovek metrů, vždy pouze při křížení
s komunikací. Vodoteče, které jsou silnicí křižovány, nejsou vodárenskými toky,
přesto je vhodné omezit jejich zátěž na minimum. Před zaústěním do malých vodotečí
je jednoznačně vhodné doporučit výstavbu retenčních nádrží, které rozloží nárazový
odtok vody v čase a sníží nárazové koncentrace chloridových iontů. Zvýšení
celkového ročního objemu odváděné vody představuje zlomek průtoků ve vodotečích
a nebude představovat významný vliv na množství vody v tocích.
Vlivem zimní údržby silnice může u některých toků dojít k výraznému nárůstu
koncentrací chloridů, zejména v nejmenších vodních tocích. Ovlivnění těchto toků je
třeba redukovat rozdělením komunikace z hlediska odkanalizování na kratší úseky a
vodu z těchto úseků likvidovat odvedením mimo tyto vodoteče nebo dostatečným
naředěním. K nárůstu koncentrace chloridů bude docházet téměř výhradně v zimním
období tj. v období útlumu vodní fauny i flóry, ovlivnění tedy nebude fatální, je však
tomuto vlivu nutno věnovat náležitou pozornost v dalších stupních projektové
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přípravy. Obsah ropných látek ve vodách odtékajících z vozovky lze částečně snížit
předčištěním dešťových vod v odlučovači, možné je též využití přirozených
biodegradačních procesů v odvodňovacích příkopech.
Vliv na vodní toky se předpokládá trvalý. Vhodnými technickými opatřeními je
možné vliv snížit na únosnou míru.
Podzemní vody
Zájmové území se nachází ve východním sousedství chráněné oblasti přirozené
akumulace vod CHOPAV Východočeská křída, mimo vlastní území CHOPAV.
Z regionálně hydrogeologického hlediska je možno v rámci studované oblasti
vyčlenit několik základních rajónů, které víceméně odpovídají hlavním geologickým
jednotkám. Jedná se o Poorlickou brázdu, která zahrnuje jižní část trasy řešené
komunikace ve staničení km 0,0 – 8,0 (Mladějov až Luková); dále Kyšperskou
synklinálu, která zahrnuje severní část trasy řešené komunikace ve staničení km 8,0 –
13,0. Uvažovaný rajón kvarterních sedimentů nemá vzhledem k malému vertikálnímu
rozsahu zásadní význam pro jímání podzemních vod. Lokálně však může být využíván
pro drobné individuální zdroje.
Ve vztahu k evidovaným vodním zdrojům v Mladějově, Květné a Trpíku se
trasa navržené komunikace nachází ve směru proudění podzemní vody, který je
v zájmovém území generelně od západu k východu. Zdroje podzemní vody jsou zde
dotovány z prostředí svrchnokřídových sedimentů Ústecké synklinály, jejíž okraj se
nachází v prostoru „bradlových“ svahů ve vzdálenosti větší než 2 km západně od
navržené trasy komunikace. Komunikace tak nemůže ovlivnit dotaci vodních zdrojů ze
západně uložených křídových sedimentů, protože nezasahuje do prostoru mezi
zvodnělými křídovými horninami Ústecké synklinály a evidovanými vodními zdroji.
Jistý negativní vliv na zdroje podzemní vody může mít komunikace potenciálně
pouze v případě vodního zdroje Kunčina. V této fázi znalostí lze předpokládat
možnost přímého ovlivnění vodního zdroje. Komunikace ve staničení km 0,00 je
navržena v zářezu o hloubce až 6,70 metru a její umístění ve vztahu k dotačním
oblastem vodního zdroje není příznivé. Zářez komunikace částečně zasahuje do
prostoru mezi hlavní dotační pásmo křídových hornin Ústecké synklinály na západě a
vlastní vodní zdroje v Kunčině. Tuto skutečnost je nutno řešit, přičemž jako vhodné
řešení se jeví úprava projektu komunikace ve smyslu snížení zářezu.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl v předložené Dokumentaci navržen
soubor opatření k eliminaci či minimalizaci rizika ovlivnění podzemních vod během
přípravy stavby, jejího provádění i následně po dobu provozu silnice.
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Půda
Výstavba silnice si vyžádá trvalý i dočasný zábor půdy. Celková výměra
trvalého záboru půdy bude činit cca 40 ha, z toho cca 3,6 ha bude činit půda zařazená
do I. třídy ochrany ZPF. Vliv na zemědělský půdní fond je tak možné považovat za
poměrně významný, což je však dáno skutečností, že výsledné trasování komunikace
bylo opakovaně upravováno ve snaze o maximální ochranu zachovaných ekosystémů.
Výsledná trasa je tak vedena převážně po zemědělských plochách, které jsou v této
části území představovány půdami vyšší kvality. Předpokládaný zábor lesní půdy je
minimální, 0,27 ha nebo 0,08 ha podle varianty.
Kulturní a archeologické památky
Sledované území lze charakterizovat jako území prokazatelně osídlené od
středověku. Oblast lze označit jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona
č. 20/1987 Sb. v platném znění.
Z výsledků vyhodnocení archeologických lokalit v okolí plánované trasy silnice
I/43 vyplývá, že celé řešené území představuje oblast, ve které je jednoznačně nutné
očekávat archeologické nálezy. To platí především o území v blízkosti obcí, avšak
v ostatním území je neznalost archeologické situace dána především absencí
průzkumných prací. V rámci samostatné studie, která je přílohou této Dokumentace,
bylo v okolí trasy silnice I/43 identifikováno 16 známých archeologických nalezišť,
z toho se v prostoru do vzdálenosti 500 m od trasy silnice I/43 nachází 7 lokalit (resp.
6 při var. A). V přímém střetu s tělesem komunikace se nachází 1 lokalita u obce
Žichlínek. S ohledem na tyto skutečnosti je třeba provést důkladný archeologický
výzkum území v dostatečném časovém předstihu (pokud možno několik let) před
samotným zahájením stavby tak, aby nedocházelo k zbytečným kolizím s postupem
stavby.
Výstavba a provoz R35 se nedotkne nemovitých kulturních památek.
Porovnání variant
Záměr je posuzován v jedné základní trase, která je ve dvou místech vedena
variantně. Navržené subvarianty jsou:
a) v prostoru jižní části obce Žichlínek:


varianta A: je vedena ve větší vzdálenosti od zástavby v jižní části obce Žichlínek ,
ale protíná územní rezervu pro rozvoj veterinární asanace v jihozápadním cípu této
obce, blíže k zástavbě Lukové
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varianta B: vyhýbá se výše uvedené rozvojové ploše, avšak více se přibližuje se
k zástavbě v jižní části obce Žichlínek

b) v místě ukončení trasy I/43 u Lanškrouna:


varianta A: upřednostňuje průběžné vedení trasy I/43, na kterou se napojuje obchvat
Lanškrouna



varianta B: upřednostňuje průběžné vedení obchvatu Lanškrouna, na který se napojí
trasa I/43

V oblasti Luková – Žichlínek je z hlediska střetů s jednotlivými prvky životního
prostředí a kvantifikovaných dopadů na okolní obyvatele za vhodnější považována
varianta A. Zcela optimální by bylo vést trasu v km 7,0 – 8,5 co nejdále od Kozího
rybníka, tj. v trase var. B, od km 8,5 v trase varianty A, resp. v trase co nejblíže silnici
III/35818. Na druhé straně tato trasa poněkud omezuje rozvoj veterinární asanace.
Podle názoru zpracovatele Dokumentace bude možné realizovat rozšíření provozu
závodu, pokud bude silnice v daném úseku realizována co nejblíže stávající silnici a
s širším mostem přes polní cestu a železnici, případně na delší estakádě. Těleso silnice
pak nebude představovat bariéru pro spojení stávajícího a nového provozu a dojde
pouze k malému zmenšení rozvojové plochy.
V oblasti Lanškrouna se vlivy varianty B se od varianty A liší zejména nižším
zasažením obytné zástavby hlukem, menším vlivem vlastní trasy I/43 na krajinný ráz a
menšími vlivy na ekosystémy, ÚSES a migrační potenciál krajiny. Uvedené rozdíly se
však víceméně vyrovnají, pokud budeme uvažovat, že při realizaci varianty B bude
v trase navržené varianty a silnice I/43 veden obchvat Lanškrouna, tj. komunikace
obdobných parametrů. S ohledem na tuto skutečnost je v současné době nemožné
rozhodnout o vhodnější variantě. Vhodnější řešení vyplyne po konkrétním
naprojektování obchvatu Lanškrouna a tím jasnému řešení průchodu komunikace
údolím Ostrovského potoka se všemi dopady na obyvatelstvo, přírodu a krajinu.
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H. PŘÍLOHY
Vyjádření a stanoviska
Následující dokumenty obsahují:


Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje dle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (vliv na ptačí oblasti a evropsky
významné lokality soustavy NATURA 2000)



Vyjádření MÚ Moravská Třebová o vztahu záměru k územně plánovací dokumentaci
jednotlivých obcí.



Vyjádření MÚ Lanškroun o vztahu záměru k územně plánovací dokumentaci
jednotlivých obcí.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Cl

chlór

CO

oxid uhelnatý

CNG

stlačený zemní plyn

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

čistírna odpadních vod

DUN

dešťová usazovací nádrž

DUR

dokumentace k územnímu rozhodnutí

EIA

posuzování vlivu záměrů na životní prostředí

EVL

evropsky významná lokalita

HPJ

hlavní půdní jednotka

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

LAeq

ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

lokální biocentrum

MÚK

mimoúrovňová křižovatka

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

N

nebezpečné (kategorie odpadů)

NaCl

chlorid sodný

NO2

oxid dusičitý

NOx

oxidy dusíku

NUTS 2

administrativně správní jednotka

O

ostatní (kategorie odpadů)

OP

ochranné pásmo

PAH

polycyklické aromatické uhlovodíky

PHM

pohonné hmoty

PM10

částice s aerodynamickým průměrem do 10 µm

PM2,5

částice s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm

PP

přírodní památka

PUPFL

pozemky určené k plnění funkce lesa

R

kategorie silnic – rychlostní komunikace
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RBK

regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

oxid siřičitý

UDS

univerzální dokončovací stroj

ÚPn

územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

VŠCHT

Vysoká škola chemicko technologická

VÚC

velký územní celek

VZT

vzduchotechnika

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚ

Zdravotní ústav
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