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Seznam zkratek 

BSK5 
biochemická spotřeba kyslíku, který spotřebují organismy na rozklad znečištění za 5
dní 

CaCl chlorid vápenný 

ČSN české technické normy 

dB decibel 

EIA hodnocení vlivů na životní prostředí 

EVL evropsky významná lokalita 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IHk maximální hodinová koncentrace 

IHr průměrná roční koncentrace 

KÚ katastrální území 

LAeq,T ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LBK lokální biokoridor 

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MÚK mimoúrovňová křižovatka 

NaCl chlorid draselný 
NATURA 2000 soustava lokalit chránících vybrané druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť 

NEL nepolární extrahované látky (ropné látky) 

NO2 oxid dusičitý 

NOx oxidy dusíku 

PM10 suspendované prachové částice frakce PM10 

PP přírodní památky 

PUPFL pozemek určený k plnění funkce lesa 

ŘSDR  Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SO2 oxid siřičitý  

ÚP územní plán 

ÚŘ územní řízení 

ÚPO územní plán obce 

ÚP SÚ územní plán sídelního útvaru 

ÚSES územní systém ekologické stability 

ÚTP územně technický podklad 

VKP významný krajinný prvek 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Ú V O D  

Oznámení záměru výstavby silnice I/43 v úseku R35 – Lanškroun (dále jen 
Oznámení) je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí (dále jen zákon). Obsah oznámení je v souladu s přílohou č. 3 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. 

Cílem Oznámení je identifikovat významné problémy životního prostředí 
v dotčeném území a nejzávažnější vlivy a střety, které lze při výstavbě a provozu 
silnice očekávat. Detailní vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí bude 
provedeno v rámci Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona, která bude zpracována 
v další fázi projektu (dále jen „Dokumentace“). Návrh silnice je v současnosti 
zpracován na úrovni vyhledávací studie1, kterou zpracovala firmou OPTIMA spol. 
s r.o. v roce 2008. Z toho vyplývají některé neznalosti a neurčitosti, které budou řešeny 
v dalším stupni zpracování projektové dokumentace. 

 

   
1 ŘSD ČR: I/43 OPTIMA spol. s. r. o. Projektová, inženýrská a stavební činnost - V prostoru R 35 Mladějov – Lanškroun – 
v nové poloze, 2008 
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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 

Ing. Otakar Vacín – ředitel úseku výstavby ŘSD ČR 

Čerčanská 2023/12 

140 00 Praha 4 

tel. 241 084 302 
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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. Délka hodnoceného úseku je cca 13 km.  

Trasa silnice I/43 je navržena a posuzována v kategorii S 9,5/70, tj. 
v následujícím příčném uspořádání dle ČSN 73 6101: dva jízdní pruhy 3,50 m, vodící 
proužek 0,25 m, zpevněná krajnice 0,50 m a nezpevněná krajnice 0,75 až 1,50 m. 

B.I.3. Umístění záměru 

Katastrální území a obce, jimiž procházejí navržené trasy I/43, jsou uvedeny 
v tab. B.1. 

Tab. B.1. Průchod variant silnice I/43 správním územím obcí a katastry 
Varianta A Varianta B 

obec 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 
Luková 

Květná u Lukové 
Žichlínek Žichlínek Žichlínek Žichlínek 
Lanškroun Lanškroun 
Sázava Sázava u Lanškrouna 

Lanškroun Lanškroun 
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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 napojuje na jeho obchvat. Z toho vyplývá zřejmá souvislost 
s realizací obou uvedených komunikací. 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 souborů 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 

Hlavním účelem nové silnice I/43 je zajistit kvalitní dopravní napojení města 
Lanškrouna a jeho okolí. Připravovaná rychlostní silnice R35, která bude představovat 
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 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. 
řídy 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, 
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zpracovaná firmou Highway Design v roce 2007. 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.  

Výsledná trasa 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 Trpík) se stáčí k severovýchodu, 
obchází východní cíp zástavby obce Luková a prochází podél celé zástavby obce 
Žichlínek až k obchvatu Lanškrouna, kde je ukončena.  

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 rozvojovou plochu veterinární asanace jižně od této obce, blíže k zástavbě 
Lukové (podle informací z vyhledávací studie silnice I/43 se však jedná o nechválenou 
rozvojovou plochu) 

 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 

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 

   
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 s. r. o., 2008 
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„Kunčina“, která je navržena na R35 severně od Moravské Třebové. Konec hodnocené 
komunikace je v místě jeho napojení úrovňovou křižovatkou na obchvat Lanškrouna.  

Vybrané charakteristiky obou variant uvádí tabulka B.2. 

Tab. B.2. Základní charakteristiky variant trasy I/43 

 varianta A varianta B 

Délka 13 000 m 12 700 m 

Maximální podélný sklon 4,89 % 4,9 % 

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 9,5 m 

Počet mostů 18 16 

Směrové vedení – varianta A 

Začátek navržené trasy silnice I/43 je na rychlostní silnici R35 v mimoúrovňové 
křižovatce Kunčina, která je navržena severně od Moravské Třebové mezi obcemi 
Kunčina a Mladějov na Moravě.  

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 Trpík), kde se přibližuje 
na cca 350 m k východnímu okraji zástavby, načež se širokým obloukem stáčí 
k severovýchodu. Trasa dále pokračuje směrem na obec Luková, kde vznikne 
úrovňová styková křižovatka s přeložkou silnice III/36818, obchází tuto obec 
z východu a přibližuje se k obci Žichlínek. Zde se hodnocená komunikace opět stáčí 
do směru severoseverovýchodního. 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 je 
uvažován ve třech variantách: podle studie AURS, podle územního plánu SÚ 
Lanškroun a podle ÚP obce Sázava. Podle studie AURS by byl obchvat veden dále od 
města směrem na jih, v tom případě bude na silnici I/43 napojen stykovou křižovatkou 
v km 12,04. V dalších dvou případech se bude jednat o průsečnou křižovatku, která 
v km 12,39 napojí obchvat Lanškrouna a silnici III/36810 (kterou silnice I/43 přechází 
mimoúrovňově).  
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Další úrovňová průsečná křižovatka se silnicí II/315 bude vybudována 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 uvažovanou rozvojovou plochu veterinární 
asanace dle územního plánu obce Žichlínek (která však podle vyhledávací studie 
nebyla schválena) 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 pak spočívá v tom, že upřednostňuje průběžné 
vedení obchvatu Lanškrouna. Hodnocená silnice I/43 se tedy napojuje na tento 
obchvat úrovňovou stykovou křižovatkou, čímž je ukončena.  

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. 
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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 dle ÚPO Žichlínek 
 km 12,720 úrovňová styková křižovatka s obchvatem Lanškrouna dle ÚP SÚ 

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. 

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.) 
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 Stavební řízení a stavební povolení pro úsek komunikace - § 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 A B 
Třída ochrany 1 36 185 36 061 
Třída ochrany 2 346 090 325 147 
Třída ochrany 3 12 602 12 576 
Třída ochrany 4 1 031 1 035 
Třída ochrany 5 17 918 18 083 

Celkem ZPF 413 826 392 902 

PUPFL* 2 904 182 

Celková plocha 416 730 393 084 

* 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 41,3 ha ve variantě A a 39,2 ha ve variantě B. Výstavba si dále vyžádá zábor 
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pozemků určených k plnění funkcí lesa. Ve variantě A je to 0,3 ha, v případě varianty 
B pak 0,09 ha. 

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 80 – 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 podél navržené trasy nepředpokládá budování odpočívadel se 
sociálním zařízením. 

Množství vody použité k čištění vozovky bude závislé na okamžitých 
podmínkách a stavu komunikace, a nelze jej v současnosti odhadovat. Vzhledem 
k tomu, že k mytí vozovky bude docházet pouze výjimečně v případě silného 
znečištění (např. havarijní znečištění), bude potřeba vody pro tento účel celkově málo 
významná. 

Výstavba a provoz komunikace kladou obecně 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. 

B.II.3. Surovinové zdroje 

Spotřebu surovin a energií pro stavbu a provoz nové komunikace nelze 
v současné době na základě dostupných podkladů kvalifikovaně odhadnout. Vzhledem 
k charakteru a rozsahu výstavby lze předpokládat, že během stavby budou použity 
běžné stavební materiály a technologie, typické pro obdobné akce (kamenivo, 
štěrkopísky, ocel, asfalt, cement a přísady do betonů, živičná směs, prefabrikáty, 
případně materiály na stavbu protihlukových stěn apod.). Přesná skladba stavebního 
materiálu a jeho objem v jednotlivých etapách výstavby budou známy až po 
výběrovém řízení na dodavatele stavby. 
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B.II.4. Elektrická energie 

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. 

Spotřeba elektrické energie při vlastním provozu bude poměrně malá. Bude se 
jednat o osvětlení některých částí trasy, popřípadě světelnou signalizaci apod.  

B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Součástí výstavby silnice I/43 budou úpravy a přeložky souvisejících 
komunikací, polních cest a cyklistických tras. Jedná se o napojení stávajících 
komunikací a cest na novou komunikaci a zajištění přístupu na části pozemků, které 
budou novou komunikací rozděleny. 

Přesný výčet přeložek a úprav komunikací bude uveden v Dokumentaci. 

Potřeba výstavby silnice I/43 je dána zejména potřebou kvalitního propojení 
plánované rychlostní komunikace R35 s obchvatem Lanškrouna. Nová silnice I/43 by 
měla převzít dopravní zatížení z několika stávajících silnic. Jedná se zejména o 
současnou silnici I/43, v případě propojení měst Moravská Třebová a Lanškroun také 
o silnice II/368 a III/36810. Údaje o zatížení jednotlivých sčítacích úseků okolních 
komunikací podle celostátního sčítání ŘSD ČR z roku 2005 jsou uvedeny v tab. B.4. 

Tab. B.4. Intenzity dopravy na silnici I/43 a okolních komunikacích 

Rok 2005 
Silnice Sčítací úsek Poloha úseku 

O+M T S 
5-0688 vyústění z 35 – hranice okresu Svitavy a Ústí n. O. 4 464 2 136 6 600 
5-0689 hranice okresu Svitavy a Ústí n.O - Třebovice, zaústění na 14 4 464 2 136 6 600 I/43 
5-0700 Třebovice, zaústění na 14 - Lanškroun 2 139 1 501 3 640 
5-3850 Lanškroun - Tatenice, zaús.368 3 856 945 4 801 

II/315 
5-3870 Tatenice, zaústění 368 - Tatenice, vyústění z 368 1 089 438 1 527 
5-4348 Tatenice, vyústění z 315 – hranice okresu Ústí n.O. a Svitavy 801 216 1 017 
5-4349 hranice okresu Ústí n.O.a Svitavy - St. Město 801 216 1 017 II/368 
5-4330 St. Město - Mor. Třebová 4 298 874 5 172 

O…osobní a dodávkové automobily  M…jednostopá motorová vozidla 
T…těžká motorová vozidla a přívěsy S součet všech motorových vozidel a přívěsů 
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Prognóza zatížení komunikační sítě po výstavbě silnice I/43 v roce 2020 je 
uvedena v tab. B.5. Prognóza byla převzata ze studie firmy City Plan z roku 20091 a 
uvádí intenzity dopravy v době, kdy bude v území stabilizována trasa R35, na kterou 
silnice I/43 navazuje.  

Tab. B.5. Odhad zatížení silniční sítě v roce 2025 

Rok 2025 
Silnice Úsek 

osobní nákladní celkem 

Bez přeložky I/43 
Rudoltice - Lanškroun 840 230 1070 
Třebovice - Damníkov 3380 1260 4640 I/43 
Opatovec - Opatov 7430 2430 9660 
Lubník – Sázava 1510 500 2010 

II/315 
Tatenice – Lubník 1380 430 1610 
Trpík – Damníkov 340 100 440 

III/36819 
Luková - Lanškroun 440 110 550 

III/36810 Žichlínek - Lanškroun 770 200 970 

S přeložkou I/43 
R35 – Mladějov na Moravě 2140 620 2760 
Mladějov na Moravě - Žichlínek 1420 530 1950 Přeložka I/43 
Žichlínek - Lanškroun 1530 660 2190 
Rudoltice - Lanškroun 850 230 1080 
Třebovice - Damníkov 2680 1020 3700 Stávající I/43 
Opatovec - Opatov 6410 2150 8560 
Lubník – Sázava 1220 400 1620 

II/315 
Tatenice - Lubník 1020 370 1390 
Trpík - Damníkov 190 50 240 

III/36819 
Luková - Lanškroun 440 110 550 

III/36810 Žichlínek - Lanškroun 310 100 410 

 

Z tabulky je patrné, že na stávající silnici I/43 a silnici II/315 lze očekávat 
snížení intenzity dopravy o cca 100 vozidel denně, tj. o 10 – 20 %. U silnice III/36810 
mezi Rychnovem na Moravě a Lanškrounem se intenzita dopravy  sníží o 560 
voz./den, což představuje více než polovinu výchozí zátěže. 

   
1 CityPlan, s. r. o.: Dopravně inženýrské posouzení rychlostní silnice R35 v úseku Ostrov – Mohelnice, 2009 
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

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 významně 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. Vzhledem k rozsahu stavby však lze spíše předpokládat, 
že betonová směs bude dovážena z již existujících výroben. Jako plošné zdroje budou 
v průběhu výstavby působit jednotlivá staveniště, kde může docházet zejména k víření 
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.  

Po uvedení do provozu bude silnice I/43 novým liniovým zdrojem znečištění 
ovzduší v zájmovém území. Pro účely Oznámení bylo zpracováno orientační stanovení 
produkce emisí z provozu této komunikace. 

Tab. B.6. Produkce emisí ze silnice I/43 (t.rok-1) 
 Délka (km) Částice PM10

* Oxidy dusíku Benzen 

Varianta A 13,0 31,51 7,44 0,080 

Varianta B 12,7 30,83 7,36 0,079 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

V tabulce B.6. je uvedeno porovnání celkové produkce emisí v roce 2025 
v případě realizace varianty A a varianty B. Z porovnání je patrné, že z hlediska 
množství emisí znečišťujících látek je mírně příznivější varianta B. To je způsobeno 
zejména menší celkovou délkou oproti variantě A. 
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B.III.2. Odpadní vody 

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/vozidlo. 

Při provozu silnice I/43 budou veškeré vody odváděné z komunikace tvořit 
dešťové odpadní vody. Veškerá voda z vozovky bude odváděna kanalizací do 
vybraných recipientů nebo bude zasakována.  

Průměrné složení odpadních vod odtékajících z vozovek je uvedeno v tab. B.7. 
Hlavní znečišťující látkou v odpadních vodách budou chloridové anionty 
z posypových solí (používá se NaCl, CaCl a jejich směsi).  

Tab. B.7. Úroveň chemického znečištění vod z komunikací (mg.l-1) 

 Cu Cd Ni Cl– NO-
3 BSK5 NEL 

Běžná koncentrace 0–0,035 0–0,007 0–0,03 70–4500 0,70 1–12 0–0,4 
Ojedinělá koncentrace 0,05 0,022 0,045 10 000 105 15 0,8 
Letní oplach vozovek* 0,27 – 0,05 55 4 40 2 

* uvedené koncentrace platí pro vody bezprostředně po dešti s vydatností 6 mm po 10 dnech bezdeštného období 

Do kanalizace bude odváděna pouze voda z povrchu vozovky silnice, voda 
prosakující a stékající ze svahů v zářezech bude vedena izolovaně. Při 
předpokládaném ročním úhrnu srážek 764 mm bude celkové množství srážkové vody 
odtékající ze silnice I/43 činit cca 318 382 m3 za rok v případě varianty A, 300 316 m3 
při realizaci varianty B. V zimním období je třeba očekávat cca 30 % celoročních 
srážek. 

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), v menší míře odpad z používání nátěrových hmot, 
lepidel, těsnících materiálů (skupina 08), odpadní obaly (skupina 15) a odpady 
podobné komunálnímu (skupina 20).  

Za provozu budou vznikat odpady zejména při údržbě komunikace (odpad 
z čištění silnice, zbytky barev a rozpouštědel apod.) a doprovodné zeleně (biologicky 
rozložitelný materiál). K vzniku odpadů bude docházet také při opravách silnice, 
případně v důsledku havárie nebo neukázněností řidičů. Přesné zařazení vznikajících 
odpadů a orientační vyhodnocení vznikajícího množství bude upřesněno 
v Dokumentaci. 
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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 výstavby 
komunikace je jevem přechodným, pro obyvatelstvo v okolí silnice má klíčový 
význam hluk emitovaný automobilovou dopravou po uvedení nové komunikace do 
provozu.  

Komunikace působí jako liniový zdroj hluku. Úroveň hladiny hluku emitované 
automobilem je závislá zejména na rychlosti vozidla – zatímco u nižších rychlostí je 
rozhodujícím zdrojem hluku motor, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku 
emitovaného z převodové soustavy. Ve vyšších rychlostech začíná převažovat hluk ze 
styku pneumatika–vozovka a u velmi vysokých rychlostí je rozhodující aerodynamický 
hluk. 

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

technický stav a rychlost jízdy atd.) 
 technické parametry komunikace (šířkové uspořádání, podélný sklon, vedení v násypu či 

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

zvukových vln) 
 technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.) 
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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 
(cca 70 m). Hospodářsky je intenzivně využívaná – sprašové pokryvy jsou velmi 
vhodné pro zemědělské hospodaření. 

 Ve východní části hodnoceného území se vyskytují poměrně zachovalé, 
přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy. Nejhodnotnější ekosystémy v širším 
zájmovém území jsou chráněny prostřednictvím území soustavy NATURA 2000 
(jedná se o EVL Rychnovský vrch), 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. Jejich výskyt v trase nové silnice bude 
ověřen v rámci Dokumentace. 

Nejvýznamnějšími toky jsou Moravská Sázava a její pravostranné přítoky 
Bukovský a Rychnovský 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. 
Historické jádro obou měst je vymezeno jako městské památkové rezervace. 
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C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ 
OVLIVNĚNY 

C.II.1. Ovzduší 

Současnou kvalitu ovzduší v okolí plánované trasy rychlostní silnice I/43 je 
možné vyhodnotit na základě údajů ze stanic imisního monitoringu. Tabulka C.1. 
uvádí přehled nejbližších měřicích stanic, jejich typ a charakteristiku zóny.  

Tab. C.1. Přehled měřicích stanic kvality ovzduší v blízkosti hodnocené komunikace 

Kód Název Typ stanice Zóna Charakteristika zóny 
EMTR Moravská Třebová pozaďová předměstská přírodní, obytná 
ESTV Svitavy pozaďová městská obytná 
EUOP Ústí n. O. – Podměstí dopravní městská obytná 
EUOR Ústí n. Orl. pozaďová venkovská zemědělská 

Tab. C.2. Koncentrace znečišťujících látek na stanicích v okolí I/43 – 2008 (μg.m-3) 

SO2 NO2 NOx Kód Název 
1 hod.1 24 hod.2 1 rok 1 hod.3 1 rok 1 rok 

EMTR Moravská Třebová   2,1  15,1  
ESTV Svitavy 29,3 19,4 8,3 69,8 23,8 39,4 
EUOP Ústí n. O. – Podměstí 32,0 24,3 9,4 74,6 22,4 42,6 
EUOR Ústí n. Orl.   1,7  8,8  

Imisní limit 350 125 nestanoven 200 40 nestanoven

1… 25. nejvyšší hodinová hodnota,  2… 4. nejvyšší denní hodnota,  3… 19. nejvyšší hodinová hodnota  
Nevyplněná buňka znamená, že imisní hodnoty nebyly vykázány 

Tab. C.3. Koncentrace znečišťujících látek na stanicích v okolí I/43 – 2008 (μg.m-3) 

SPM PM10 CO Kód Název 
1 rok 24 hod.1 1 rok 8 hod. 1 rok 

EMTR Moravská Třebová  38,0 20,9   
EUOP Ústí n. O. – Podměstí    1 946 190,7 
EUOR Ústí n. Orl.  36,0 18,9   

Imisní limit nestanoven 50 40 10 000 nestanoven

1… 36. nejvyšší denní hodnota,  2… 26. nejvyšší osmihodinová hodnota 
Nevyplněná buňka znamená, že imisní hodnoty nebyly vykázány 
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Tab. C.4. Koncentrace znečišťujících látek na stanicích v okolí I/43 – 2007 (ng.m-3) 

As Cd Ni Pb Kód Název 
1 rok 1 rok 1 rok 1 rok 

ESTV Svitavy   0,9 5,1 
EUOP Ústí nad Orlicí-Podměstí 1,1 0,3 0,4 6,4 

Imisní limit 6 5 20 500 
Nevyplněná buňka znamená, že imisní hodnoty nebyly vykázány 

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. 

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 

pohybují pod hranicí 25 μg.m-3, nejvyšší hodinové koncentrace pak pod hranicí 75 
sµg.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 na vybraných 
stanicích pohybují v rozmezí 45 – 50 % imisního limitu, v případě maximálních 
denních koncentrací pak v rozmezí 70 – 80 % limitu 

 koncentrace oxidu uhelnatého se na stanici Ústí nad Orlicí – předměstí pohybují na 
hranici pětiny imisního limitu pro maximální 8 hodinový průměr 

C.II.2. Klima a rozptylové podmínky 

Zájmové území v dosahu přeložky I/43 je v klimatologickém členění dle Quitta 
zařazeno do klimatické oblasti MT7. Charakteristiku klimatické oblasti MT7 zobrazuje 
tabulka C.5.  
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Tab. C.5. 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  t I -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  t X 7-8 °C 

Počet dnů se srážkami 1 mm a více  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 

Počat 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.6. 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. 

Tab. C.6. Odhad větrné růžice – Orlickoústecko a Svitavsko 

TR* S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří součet 
1,7 2,06 1,16 1,76 1,00 2,20 2,70 1,56 2,48 0,45 15,36
5,0 8,07 3,14 5,72 5,40 13,75 11,09 10,79 12,91  70,87

11,0 0,92 0,22 0,56 0,62 4,06 1,34 3,68 2,52  13,91

Součet 11,03 4,50 8,01 7,00 19,99 15,11 16,03 17,89 0,45 100,00

*) TR … třídní rychlost větru  Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 
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C.II.3. Geomorfologické poměry 

Zájmová oblast leží v provincii České vysočiny, Krkonošsko-Jesenické sub-
provincii, Orlické oblasti, celku Podorlické pahorkatiny a podcelků Moravsko-
třebovské pahorkatiny a Žamberské pahorkatiny. Území spadá do dvou okrsků Morav-
skotřebovské pahorkatiny – Moravskotřebovské kotliny na jihu; a Lanškrounské 
kotliny na severu a jednoho okrsku Žamberské pahorkatiny – Čermenské pahorkatiny. 
Hranice mezi okrsky Moravskotřebovské pahorkatiny probíhá přibližně podél linie 
SSZ – JJV mezi Rudolticemi v Čechách a Třebařovem. 

Nadmořská výška v zájmovém území kolísá v rozmezí cca 345 – 470 m n. m. 
Relativní převýšení tedy dosahuje až cca 130 m.  

Moravskotřebovská kotlina 

Východní hranice Moravskotřebovské kotliny leží přibližně na spojnici obcí: 
Rudoltice v Čechách – Rychnov – Radišov – Staré Město. Jedná se o tektonicky a 
litologicky podmíněnou kotlinu v povodí Moravské Sázavy. Povrch terénu je zvlněný, 
nadmořská výška kolísá většinou v rozmezí cca 350 – 450 m n. m. Nejvyšší úrovně 
dosahuje Rychnovský vrch (541 m n. m.), který je součástí Rychnovského hřbetu. Hřbet je 
orientován ve směru SSZ – JJV a probíhá jím několik zlomů.  

Lanškrounská kotlina 

 Lanškrounská kotlina se rozkládá jihovýchodně od Lanškrouna a svažuje se od 
severu k jihu. Je ohraničena nejjižnějšími výběžky Orlických hor a tektonickými zlomy 
České vysočiny na východě. Reliéf je mírně vlnitý a průměrná nadmořská výška se 
pohybuje okolo 350 m n. m. 

Čermenská pahorkatina 

 Zájmové území do tohoto okrsku zasahuje jen okrajově, jedná se řádově o stovky 
metrů. Čermenská pahorkatina leží v Žamberské pahorkatině a je velmi členitá se střední 
nadmořskou výškou okolo 420 m n. m. 

C.II.4. Geologické a hydrogeologické poměry 

Geologická stavba zájmového území je pestrá. Z hlediska stáří se zde vyskytují 
horniny od paleozoika až po kvartér. 
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Předkvartérní podklad 

Paleozoikum 

Z paleozoických hornin jsou v zájmovém území zastoupeny horniny mladšího 
stáří – období permu a karbonu. Tvoří skalní podklad v prvních dvou třetinách úseku a 
na povrchu se vyskytují jak v centrální části zájmového území, tak v jeho nejjižnější 
oblasti. Z hlediska litologie se jedná o souvrství arkózových pískovců, slepenců a 
prachovců. 

Mezozoikum 

Mezozoické sedimentární horniny tvoří podklad velmi malé části posuzovaného 
úseku. Na povrch vystupují za Kyšperským zlomem a jsou křídového stáří. Jde 
převážně o pískovce až prachovce, v místech s výskytem hornin z mladší křídy (dále 
ve směru úseku) se jedná o vápnité jílovce a slínovce.  

Terciér 

Terciérní sedimentární horniny se v zájmovém území vyskytují ostrůvkovitě 
pouze okolo 9 km, a to ve vzdálenosti cca 500 m. Sedimenty zde byly usazeny v době 
neogenního moře, které tu zanechalo nezpevněné akumulace. Celková mocnost 
sedimentů je max. 200 m. V oblasti se nachází hlavně jemnozrnné písky a slabě 
zpevněné pískovce, místy ještě brakické štěrky.  

Kvartérní pokryv 

Kvartérní sedimenty tvoří valnou část povrchových hornin a pokrývají podloží 
tvořené horninami většího stáří. Sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny 
převážně deluviálními a eluviálními sedimenty, v menší míře pak i eolickými 
sedimenty. V oblastech vodních toků se nachází fluviální sedimenty. Charakter deluvií 
a eluvií záleží na matečné hornině a mocnost pokryvu na morfologii a expozici vůči 
svahům. V druhé části posuzovaného úseku hrají významnou roli eolické sedimenty, 
které reprezentují sprašové hlíny a spraše. V oblastech blízko sídel je častý výskyt 
sedimentů antropogenního charakteru – navážky a sypaniny. 

Seismická aktivita 

Ve smyslu ČSN 73 0036 nepatří zájmové území do seismických oblastí. 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r.

 o
.

 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU VÝSTAVBY 

SILNICE I/43 V ÚSEKU R35 – LANŠKROUN 
 

28 

C.II.5. 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 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 

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 illimerizované oglejené a illimerizované 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 luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, 
středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem 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 
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C.II.6. Flóra a fauna 

C.II.6.1. Potenciální přirozená vegetace 

Zájmové území leží převážně v oblasti Českomoravského mezofytika. Podle 
regionálně fytogeografického členění území ČR spadá zájmové území do fytogeo-
grafického 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.6.2. Současný stav vegetace 

Vegetační kryt celého zájmového území doznal do dnešních dnů značných 
změn pod vlivem lidské činnosti. Dříve zde převládaly černýšové dubohabřiny, 
v současné době převažuje nezavlažovaná orná půda, případně zemědělská oblast 
s pěstovanými zemědělskými plodinami. Menší plochy zaujímají louky. Porosty 
přirozené a polopřirozené vegetace se zachovaly jen ve značně omezené míře. 
Nejzachovalejší z nich se nacházejí ve zvláště chráněných územích přírody.  

V zájmovém území nezaznamenáváme žádné výrazné lesní komplexy. Lesy se 
vyskytují jen na okrajích širšího zájmového území a v jižní části navrhované 
komunikace. Jedná se o les hospodářský, v němž převažuje smrk, méně pak lesy 
s převahou dubu, buku a borovice.  

C.II.7. Chráněná území přírody 

Navrhované trasy I/43 nezasahují do žádného území zvláště chráněného podle 
zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny. Trasou silnice není dotčen žádný 
registrovaný významný krajinný prvek (VKP). Některé VKP ze zákona (tj. lesy, vodní 
toky, rybníky nebo údolní nivy) jsou stavbou dotčeny. Jedná se o kontakty s lesními 
porosty a překonání údolních niv řek mostními objekty. 
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V širším okolí trasy hodnocené přeložky silnice I/43 se nachází evropsky 
významná lokalita Rychnovský vrch a dále značný počet registrovaných významných 
krajinných prvků. 

EVL Rychnovský vrch 

Trasa I/43 se přibližuje do vzdálenosti 2,7 km od západní hranice evropsky 
významné lokality 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 
převládají na svazích mezofilní ovsíkové louky a poháňkové pastviny, podél toků a 
v 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. 

Registrované významné krajinné prvky 
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 1km 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. 
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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). 

C.II.8. Územní systémy ekologické stability 

Převážnou část krajiny zájmového území tvoří kulturní zemědělské ekosystémy, 
doplněné kulturními lesními ekosystémy. Podél vodních toků se místy vyskytují 
přirozené nebo polopřirozené ekosystémy niv a vlhkých luk. 

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). 

C.II.9. Památné stromy 

Navržené varianty I/43 se ve třech místech přibližují k památným stromům. 
Výčet a charakteristika stromů v blízkosti jednotlivých tras je uvedena v tabulce C.7. 

Tab. C.7. 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.II.10. Voda povrchová 

Sledované území náleží k povodí Moravy. Nejvýznamnějšími toky jsou 
Moravská Sázava a její pravostranné přítoky Bukovský a Rychnovský potok, na které 
navazuje síť menších vodních toků.  
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Tab. C.8. 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 

8,3345 8,321 bezejmenný potok 
8,616 8,640 Lukovský potok 

11,400 11,696 bezejmenný potok 
12,446 – Ostrovský potok 

 

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 (též 
Velkým třebařovským) rybníkem při slepém rameni Moravské Sázavy.  

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. 

Dostupné údaje o kvalitě vody v dotčených vodotečích a další údaje budou 
doplněny v Dokumentaci. 

 

C.II.11. Voda podzemní 

Z hydrogeologického hlediska mají největší význam sedimenty svrchní křídy. 
Ty vytvářejí nejvydatnější a nejstálejší horizonty podzemních vod průlinového i 
puklinového typu s volnou i napjatou (artézskou) hladinou, které jsou využívány pro 
zásobování. Nejvýznamnější hydrogeologické struktury v zájmovém území jsou 
Kyšperská synklinála a na západním okraji Ústecká synklinála. V těchto strukturách se 
vytváří několik zvodní, většinou s artéskou hladinou, které jsou vázány na propustnější 
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písčité sedimenty středního a spodního turonu a cenomanu. Infiltrační oblasti se 
nacházejí v místech výchozů těchto hornin, tj. v okrajových pásmech synklinálních 
struktur. V centrální části území se nachází hydrogeologický region Podorlická brázda, 
kde je podzemní voda vázána na sedimenty permokarbonu. 

V nejbližším okolí trasy komunikace se nenachází žádná chráněná oblast 
přirozené akumulace vod (CHOPAV). Nejbližší taková oblast je CHOPAV 
Východočeská křída, která je vzdálena cca 900 m od plánované trasy komunikace. 

V zájmovém území není vymezeno žádné ochranné pásmo vodních zdrojů. 
Komunikace na počátku trasy zasahuje do pásma hygienické ochrany II. stupně-vnější 
jímacího území Moravská Třebová – Kunčina.  

C.II.12. Obyvatelstvo a sídla 

V okolí navržených variant 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. 

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.9. 

Tab. C.9. Počet obyvatel v sídlech, jejichž správním územím prochází trasy I/43 

Obec Počet obyvatel k 1. 1. 2008 
Kunčina 1 276 
Mladějov na Moravě 482 
Rychnov na Moravě 557 
Luková 688 
Žichlínek 860 
Lanškroun 10 166 
Sázava (jen varianta A) 556 

Celkem varianta A  14 029 

Celkem varianta B 14 585 
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C.II.13. Přírodní zdroje 

Trasa ani jedné z variant neprochází těženým nebo prognózním ložiskem 
nerostných surovin. 

V okolí trasy se nacházejí dvě netěžená a nebilancovaná ložiska žáruvzdrorných 
jílů na ostřivo Koclířov a Nová ves u Mladějova. V blízkosti Mladějova na Moravě se 
nachází poddolované území po těžbě hnědého uhlí, avšak ne v trase plánované 
komunikace. 

C.II.14. Kulturní památky a archeologické nálezy 

Výčet kulturních památek v obcích podél trasy budoucí komunikace I/43 je 
uveden v tabulce C.10. 

Tab. C.10. Přehled kulturních památek v obcích, jimiž prochází trasa I/43 

Číslo rejstříku Sídelní útvar Čp. Památka Ulice, nám. / umístění 
37948 / 6-3099 Kunčina  kostel sv. Jiří   
21007 / 6-3102 Kunčina  socha sv. Floriána při čp. 194 
19849 / 6-3103 Kunčina  Socha sv. Rocha při čp. 64 
86872 / 6-3100 Kunčina  sousoší Kalvárie   
86873 / 6-3101 Kunčina  Sochy - terasa se sochami před kostelem 
14466 / 6-3104 Kunčina čp.148 venkovská usedlost   
23294 / 6-3105 Kunčina čp.152 venkovská usedlost   
101586 Mladějov na Moravě  kostel Nejsvětější Trojice   
19078 / 6-3140 Mladějov na Moravě  Krucifix při čp. 9 
32393 / 6-3137 Mladějov na Moravě  Krucifix při čp. 83 
34612 / 6-3138 Mladějov na Moravě  Krucifix při čp. 40 
36525 / 6-3136 Mladějov na Moravě  Krucifix při čp. 126 
35771 / 6-3139 Mladějov na Moravě  Socha P. Marie Immaculaty při čp. 87,82 
31020 / 6-3134 Mladějov na Moravě  Socha sv. Floriána při čp. 75 
103103 Mladějov na Moravě  sousoší Pieta v zahradě při silnici směr Česká Třebová 

14896 / 6-3135 Mladějov na Moravě  Sloup se sousoším Nejsvětější 
Trojice při čp. 114 

17832 / 6-3133 Mladějov na Moravě  výšinné opevněné sídliště - 
hradiště, archeologické stopy na vrchu Hausberg 

24633 / 6-3132 Mladějov na Moravě čp.125 Rychta   
16599 / 6-3141 Mladějov na Moravě čp.134 venkovská usedlost   
29898/6-3309 Rychnov na Moravě  kostel sv. Mikuláše  
14233/6-3312 Rychnov na Moravě  Krucifix při silnici do Žichlinku 
85516/6-3310 Rychnov na Moravě  Krucifix u kostela 
24199/6-3314 Rychnov na Moravě  socha P. Marie Immaculaty v zahradě domu čp. 135 
34357/6-3316 Rychnov na Moravě  socha sv. Rocha při čp. 284 
14057/6-3311 Rychnov na Moravě  sousoší Nejsvětější Trojice při silnici do Žichlinku, při čp. 196 
29791/6-3315 Rychnov na Moravě  sousoší Nejsvětější Trojice při čp. 289 

14435/6-3313 Rychnov na Moravě  sloup - Morový sloup P. Marie 
Immaculaty  

12789/6-5706 Rychnov na Moravě čp. 3 venkovská usedlost - výměnek  
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Číslo rejstříku Sídelní útvar Čp. Památka Ulice, nám. / umístění 
12790/6-5710 Rychnov na Moravě čp.5 venkovská usedlost  
12791/6-5711 Rychnov na Moravě čp. 26 venkovská usedlost  
12792/6-5712 Rychnov na Moravě čp. 31 venkovská usedlost  
12793/6-5709 Rychnov na Moravě čp. 101 venkovská usedlost s křížem  
12794/6-5713 Rychnov na Moravě čp. 127 venkovská usedlost  
12795/6-5714 Rychnov na Moravě čp. 129 venkovská usedlost  
12796/6-5715 Rychnov na Moravě čp. 135 venkovská usedlost  
12797/6-5716 Rychnov na Moravě čp. 137 venkovská usedlost  

12798/6-5717 Rychnov na Moravě čp. 150 venkovská usedlost s 
výklenkovou kapličkou  

12799/6-5718 Rychnov na Moravě čp. 160 venkovská usedlost  
14912/6-3317 Rychnov na Moravě čp. 164 Rychta  
12800/6-5719 Rychnov na Moravě čp. 173 venkovská usedlost  
12801/6-5720 Rychnov na Moravě čp. 180 venkovská usedlost  
23462/6-4171 Žichlínek  kostel sv. Jana Křtitele  
34938/6-4175 Žichlínek  Studna při čp. 94 
12562/6-5687 Žichlínek čp. 1 Fara  
33106/6-3969 Lanškroun  kostel sv. Maří Magdalény 5. května 

46480/6-3966 Lanškroun  kostel sv. Václava (bývalý 
klášterní, u zámku) nám. Aloise Jiráska 

15782/6-3979 Lanškroun  
sochy sv. Jan Nepomucký, sv. 
Jan Sarkander, z mostu přes 
Jánský potok (zrušeného) 

nám. Aloise Jiráska, v nádvoří muzea 

20275/6-3974 Lanškroun  sloup se sochou Panny Marie 
Immaculaty nám. J. M. Marků 

23941/6-3968 Lanškroun  sloup se sochou Panny Marie s 
Ježíškem nám. Aloise Jiráska 

31830/6-3975 Lanškroun  sloup se sousoším Nejsvětější 
Trojice Dobrovského 

19970/6-3973 Lanškroun  kašna s delfíny nám. J. M. Marků 

15933/6-3965 Lanškroun čp. 1 zámek - bývalý klášter 
augustiniánů nám. Aloise Jiráska 

25717/6-3967 Lanškroun čp. 2 Děkanství nám. Aloise Jiráska 
17937/6-3972 Lanškroun čp. 5 Radnice nám. J. M. Marků 
50010/6-6109 Lanškroun čp. 78 městský dům nám. J. M. Marků 
12365/6-5596 Lanškroun čp. 113 střední škola – gymnasium nám. Jana Marka Marků 
37720/6-4514 Lanškroun čp. 142 městský dům nám. Jiráskovo 
23461/6-3970 Lanškroun  kostel sv. Anny Dobrovského 
28259/6-3977 Lanškroun  socha Ecce Homo při silnici na Lukov 

13848/6-3978 Lanškroun  
sousoší reliéfů Panny Marie 
Pomocné a Panny Marie 
Čenstochovské 

Dobrovského 

21663/6-3976 Lanškroun  sloup se sochou Panny Marie 
Immaculaty Kralická, při čp. 436 

46087/6-3982 Lanškroun čp. 77 hospoda Krčma nám. Malé 
33215/6-3981 Lanškroun čp. 202 městský dům zv. Piano 28. října 

100248 Sázava  kaple sv. Prokopa, z toho jen: 
varhany, 1. pol. 18. stol.  

29590/6-4066 Sázava  sousoší Piety při kapli 
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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. 

Zájmové území lze považovat za území s archeologickými nálezy. Nachází se zde 
několik archeologických nalezišť, a to poblíž obcí Sázava, Žichlínek, Květná, 
Mladějov na Moravě, Rychnov na Moravě a Kunčina. Výčet a vymezení území 
s archeologickými nálezy (archeologických lokalit) a jejich detailní popis bude uveden 
v Dokumentaci. 

 

C.II.15. Hluk 

V současné době není v trase budoucí silnice I/43 žádný významný zdroj hluku. 
Zvýšené hladiny akustického tlaku je možné zaznamenat v obcích podél stávajících 
komunikací, intenzity dopravy a vedení významnějších silnic však nedává předpoklad 
k významnému překračování limitů hluku. To může nastat ojediněle podél současné 
silnice I/43 tam, kde se podél silnice nachází obytná zástavba. U ostatních silnic jsou 
intenzity dopravy vesměs nízké a hluková zátěž není významným problémem 
životního prostředí v území. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO 
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH 
VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vliv na kvalitu ovzduší 

Celkově je možno konstatovat, že výstavba nové silnice přinese v zástavbě 
v jejím nejbližším okolí nárůst imisního zatížení. Tento nárůst však nebude významný 
díky trasování komunikace převážně v dostatečné vzdálenosti od zástavby a rovněž 
vzhledem k poměrně nízkým očekávaným intenzitám dopravy. 

Na základě výsledků modelových výpočtů je možné posoudit příspěvek 
navrhované komunikace k celkovým koncentracím znečišťujících látek. Modelové 
výpočty byly provedeny pro vybrané referenční body v blízkém okolí jednotlivých tras 
komunikace (viz schéma 1). 

U průměrných ročních koncentrací suspendovaných prachových částic frakce 
PM10 byl vypočten nejvyšší příspěvek ve variantě A u samoty v Lukové, a o na hranici 
0,5 µg.m-3. U souvislé zástavby lze nejvyšší příspěvky očekávat v Lanškrounu na 
Žichlínském předměstí. Vliv plánovaného záměru na celkovou imisní zátěž zde bude 
nejvýše 0,40 μg.m-3 ve variantě A, v případě varianty B byl vypočten nejvýše na 
úrovni 0,42 μg.m-3. U průměrných ročních koncentrací benzenu se příspěvek 
navrhované komunikace bude pohybovat v obou variantách nejvýše na úrovni 0,001 
μg.m-3. Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se vlivem provozu na hodnocené 
komunikaci zvýší v obou variantách nejvýše o 0,06 μg.m-3, a to jak v Lanškrounu, 
tak v obci Žichlínek. U maximálních hodinových koncentrací bude příspěvek u varianty A 
dosahovat nejvýše 1,32 μg.m-3 (v Lanškrounu), ve variantě B poté 1,20 µg.m-3(v obci 
Žichlínek). 

Body v tabulkách D.1. – D.2. jsou zobrazeny na schématu 1. 
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Tab. D.1. Příspěvky přeložky I/43 ke koncentracím znečišťujících látek 

Bod Lokalita 
Staničení

(km)
Vzdál. 

(m) IHr PM10 IHr benzen IHr NO2 IHk NO2 

Varianta A 

A-1 Rychnov na Moravě 2,5 180 0,28 0,001 0,05 1,00 

A-2 Mladějov na Moravě 3,0 300 0,13 < 0,001 0,03 0,83 

A-3 Květná 5,5 360 0,09 < 0,001 0,02 0,74 

A-4 Luková 8,5 260 0,16 < 0,001 0,03 1,10 

A-5 Luková 9,0 20 0,50 0,001 0,04 0,97 

A-6 Žichlínek 9,5 350 0,14 < 0,001 0,03 0,75 

A-7 Žichlínek 11,0 200 0,31 0,001 0,06 0,90 

A-8 Žichlínek 11,5 170 0,38 0,001 0,06 0,90 

A-9 Lanškroun-Žichlínské předměstí 12,3 40 0,40 0,001 0,04 1,32 

A-10 Lanškroun-Žichlínské předměstí 12,3 230 0,32 0,001 0,06 0,91 

A-11 Lanškroun-Žichlínské předměstí 12,5 230 0,28 0,001 0,06 1,06 

A-12 Sázava 12,6 450 0,13 < 0,001 0,03 0,93 

Varianta B 

B-1 Rychnov na Moravě 2,5 180 0,28 0,001 0,05 1,00 

B-2 Mladějov na Moravě 3,0 300 0,13 0,000 0,03 0,83 

B-3 Květná 5,5 360 0,09 < 0,001 0,02 0,89 

B-4 Luková 8,5 260 0,14 < 0,001 0,03 0,91 

B-5 Luková 9,0 300 0,23 0,001 0,05 0,87 

B-6 Žichlínek 9,5 200 0,22 0,001 0,04 1,20 

B-7 Žichlínek 11,0 200 0,29 0,001 0,05 0,93 

B-8 Žichlínek 11,5 200 0,29 0,001 0,05 0,93 

B-9 Lanškroun-Žichlínské předměstí 12,6 100 0,42 0,001 0,06 0,93 
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D.I.2. Vliv na klima a rozptylové podmínky 

Vzhledem ke svému rozsahu, tvaru a charakteru neovlivní stavba silnice klima 
ani rozptylové podmínky. Zpevnění povrchu ovlivní lokální mikroklima v prostoru 
bezprostředně u silnice a mostních objektů. V rámci mezoklimatu nepředstavuje 
změna povrchu významný zásah do území. 

D.I.3. Vliv na geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry 

Výstavba silnice nebude mít významný vliv na geomorfologické uspořádání 
krajiny. Realizace záměru nepovede k odstranění žádného významného 
geomorfologického útvaru. 

Vlivy na geologické prostředí budou malé. V rámci trasy není plánováno 
vybudování žádného tunelu. Skladní podloží tedy může být dotčeno jen při budování 
povrchových staveb. Podloží tak bude zastiženo pouze v místech nejhlubších zářezů a 
při stavbě mostů. Obecně pak lze očekávat větší ovlivnění podloží u permských 
slepenců v první polovině trasy, v druhé polovině se třetihorní sedimenty rozpadají 
převážně do vápnitých středně až vysoce plastických jílů až slínů. 

Stavba neovlivní žádné ložisko nerostných surovin. 

Hydrogeologické poměry území odpovídají geologickým poměrům. Hloubka 
hladiny podzemní vody závisí na tvaru reliéfu a podloží. Vzhledem ke geologickým 
poměrům popsaným v kap. C bude hladina zakleslá spíše mělce, tzn. nepatrně pod 
úrovní terénu, a to hlavně v oblasti prohlubní. Nejhlouběji se hladina podzemní vody 
nachází na počátku trasy, a to 5-15 m pod povrchem. Velmi málo zaklesnutá je hladina 
podzemní vody v oblasti fluviálních sedimentů. Ve styku se stavebním záměrem bude 
jen oblast první souvislejší zvodně. 

Možný vliv silnice na vodní zdroje není příliš významný. V bezprostředním 
styku s plánovaným záměrem není žádná oblast vymezená jako ochranné pásmo 
vodních zdrojů Komunikace na počátku trasy prochází vnějším pásmem 2. stupně 
hygienické ochrany jímacího území Moravská Třebová – Kunčina.  

 

Silnice nezasahuje do chráněné oblasti přírodní akumulace vod. Hranice 
CHOPAV Východočeská křída je vzdálena cca 900 m od plánované trasy komunikace. 

Z hlediska možného ohrožení kvality podzemních vod jsou nejrizikovějšími 
místy okraje geologických struktur. Lze konstatovat, že tato rizika existují v zájmovém 
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území při jakémkoli vedení trasy komunikace a lze je technicky vyřešit, byť s většími 
finančními náklady na stavbu. Ostatní hydrogeologické struktury mají z hlediska 
zásobování menší význam, ale přesto bude nutné při detailnějším zpracování řešit 
místní střety zájmů. V případě kontaktu s hladinou podzemní vody při stavebních 
pracích (např. při zakládání mostů) je třeba dbát příslušných opatření, aby nedošlo ke 
znečištění podzemních vod ropnými látkami. 

D.I.4. 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.2., délka průchodu trasy komunikace jednotlivými hlavními půdními jednotkami je 
uveden v tab. D.3. 

Tab. D.2. Trvalé zábory půdy při výstavbě I/43 (m2) 
Třída ochrany A B 
Třída ochrany 1 36 185 36 061 
Třída ochrany 2 346 090 325 147 
Třída ochrany 3 12 602 12 576 
Třída ochrany 4 1 031 1 035 
Třída ochrany 5 17 918 18 083 

Celkem ZPF 413 826 392 902 
PUPFL* 2 904 182 

Celková plocha 416 730 393 084 

* pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Tab. D.3. Délka průchodu variant hlavními půdními jednotkami (m) 
HPJ A B 

8 385 385 

11 49 49 

14 3 665 3 640 

30 46 46 

31 41 41 

43 1 676 1 790 

44 2 538 2324 

46 752 752 

47 2 366 2366 

54 273 273 

58 613 600 

67 331 304 
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Z tabulky je patrné, že posuzovanou stavbou budou nejvíce dotčeny 
ilimerizované půdy a hnědozemě, dále pak pseudogleje a oglejené půdy na svahových 
hlínách. 

Výstavbou silnice I/43 budou převážně zasaženy půdy zařazené do II. třídy 
ochrany (83 % záboru půdy). Vliv na zemědělský půdní fond odpovídá skutečnosti, že 
komunikace je vedena převážně přes pozemky zemědělské půdy. Před výstavbou je 
třeba provést skrývku orničních vrstev půdy a zajistit její využití na rekultivace. 

Zábor půdy bude plošně menší ve variantě B, což je ale dáno skutečností, že 
tato varianta je zakončena na obchvatu Lanškrouna již v km 12,7 s tím, že dále 
pokračuje silniční spojení jako obchvat města (upřednostňuje se průběžné vedení 
obchvatu). Ve var. „A“ je v tomto místě upřednostněno průběžné vedení silnice I/43 a 
její trasa pokračuje až ke křižovatce se silnicí II/315. Pro srovnání variant je nutno 
uvažovat o var. A pouze k místu napojení obchvatu. V tom případě platí, že: 
 Ve variantě A je zábor půdy téměř srovnatelný s variantou B (38,89 ha vůči 39,30 ha)  
 plocha půd I. ochrany je v obou variantách srovnatelná, ale v případě II. ochrany je již 

ve variantě A celková plocha výrazně menší, a to o 2,5 ha  

Předpokládaný zábor lesní půdy je menší také ve variantě B a představuje cca 
0,09 ha. V druhé variantě bude zábor lesní půdy trojnásobný – 0,3 ha díky lesní půdě v 
oblasti Žihlínku. V obou případech jde ale o téměř minimální rozsah zabraných ploch. 

V době provozu bude docházet k ovlivnění chemického složení půdy vlivem 
depozice chemických látek v okolí komunikace. Bude se jednat o chlorid sodný a 
vápenatý 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. 

Znečištění půd v okolí komunikace lze účinně omezit volbou druhové skladby 
dřevin doprovodné zeleně. Některé druhy dřevin (např. olše, javor mléč, javor babyka) 
vytvářejí podmínky pro biodegradaci organických znečišťujících látek v půdní vrstvě. 
Významná je také schopnost dřevin zachycovat prachové částice, neboť podstatná část 
kontaminantů (včetně posypových solí) se rozptyluje do blízkého okolí ve formě 
prachu zvířeného pohyby automobilů a větrem. 
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D.I.5. Vliv na ekosystémy a zvláště chráněná území přírody 

Realizací silnice I/43 nedojde k destrukci žádného významného ekosystému. Ve 
většině území procházejí navržené trasy kulturními ekosystémy polí a luk, které jsou v 
krajině běžné a jsou snadno rekonstruovatelné.  

V trase komunikace ani v jejím přilehlém okolí se nenachází žádný přírodní 
park nebo zvláště chráněné území. Až ve vzdálenosti cca 2,7 km se nachází evropsky 
významná lokalita Rychnovský vrch. 

V některých případech se trasa přibližuje chráněným přírodním nebo přírodě 
blízkým ekosystémům. Jedná se o následující lokality: 
 VKP Potok Květná – přirozené a částečně antropicky ovlivňované společenstvo 

potoka s běžnou květenou – trasa prochází ve vzdálenosti 100 m 
 VKP Žichlínek – estetická krajina – trasa prochází ve vzdálenosti 200 m od osy 

komunikace ve variantě A, resp. 500 m od osy komunikace ve variantě B 

D.I.6. Vliv na lesní porosty 

Výstavba silnice se místy dotkne i lesních porostů. Jedná se o následující 
lokality:  
 cca km 1,2 v katastrálním území obce Kunčina (okraj lesa, zábor činí cca 0,2 ha) 
 cca km 3,6 v katastrálním území obce Rychnov na Moravě (přechod přes větrolam) 
 cca km 8,7 v katastrálním území obce Žichlínek – pouze varianta A (remízek, zábor 
činí cca 2,7 ha) 

Vzhledem k zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa je pro realizaci 
záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů, který svůj souhlas může 
vázat na splnění stanovených podmínek.  

D.I.7. 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. 

Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin v trase komunikace se nepředpokládá. 
V rámci Dokumentace je ovšem nutno provést průzkum tohoto území za účelem 
prověření možnosti výskytu nejen chráněných druhů, ale i dalších botanicky 
hodnotných druhů nebo i konkrétních jedinců. Na základě tohoto průzkumu budou 
formulována příslušná opatření k minimalizaci vlivů stavby na vegetaci. 
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Při výstavbě silnice I/43 bude nutné na několika lokalitách odstranit dřeviny 
rostoucí mimo les. Podrobné vyhodnocení těchto zásahů včetně formulace 
souvisejících opatření bude zpracováno v Dokumentaci. 

Po dokončení výstavby je vhodné osadit svahy náspů a zářezů vhodnými 
dřevinami domácí druhové skladby. 

D.I.8. Vliv na faunu 

Vliv na faunu žijící přímo v ploše výstavby bude trvalý. 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 patření lze předpokládat, že přímé dopady stavby se omezí 
vesměs na běžné druhy bez většího ochranářského významu.  

Trasa komunikace se vesměs vyhýbá cennějším biotopům tak, aby byly vlivy na 
živou přírodu omezeny jen na nejnutnější míru. Vyhodnocení vlivů stavby na 
jednotlivé biotopy a návrh příslušných opatření budou provedeny v Dokumentaci. 
Součástí Dokumentace bude také průzkum celého území za účelem ověření výskytu 
nejen zvláště chráněných, ale i dalších zoologicky významných druhů živočichů. 

V důsledku odstraňování dřevin (stromů i keřů) by mohlo dojít k poškození 
ptačích hnízd. Je proto nezbytné, aby veškeré odstraňování dřevin proběhlo v zimních 
měsících mimo hnízdní období. 

Při provozu bude silnice tvořit migrační překážku. Vzhledem k charakteru 
komunikace a očekávané dopravní zátěži však lze předpokládat, že se nebude jednat o 
překážku zásadní, předpokládané intenzity dopravy ve výši 2700 vozidel nebudou 
významné ovlivňovat migrační možnosti živočichů. Vliv komunikace bude obdobný 
jako u řady dalších dvoupruhových silnic v tomto území. Rovněž i vliv silnice na 
migraci bude podrobněji vyhodnocen v Dokumentaci. 

D.I.9. Vliv na ÚSES 

Navržené varianty I/43 budou procházet následujícími prvky ÚSES: 

Varianta A 
 mezi km 0,0 a 3,25 – trasa protíná osu nadregionálního biokoridoru K132 Uhersko 
 mezi km 1,0 a 1,5 – cca 100 m přiblížení navržené trasy k lokálnímu biocentru 

U Mladějovské hranice 
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 na km 2,5 – přechod lokálního biokoridoru, který spojuje lokální biocentrum Mladějovské 
rybníky s biocentrem u Rychnovského potoka 
 mezi km 3,5 a 4,0 – přechod biokoridoru spojujícího lokální biocentra Za Červeným a Pod 

Větrolamem 
 mezi 4,5 a 5,0 – cca 450 m přiblížení k lokálnímu biocentru Na Červeném potoku 
 mezi km 7,0 a 7,5 – cca 80 m přiblížení k lokálnímu biocentru U Květné 
 mezi km 8,5 a 9,0 – cca 350 m přiblížení k lokálnímu biocentru označeném číslem 5 
 mezi km 11,0 a 11,5 – těsné přiblížení navržené trasy s lokálním biocentrem Nad Úvozem 

a zároveň přecházení osy příslušného LBC s LBC označovaným číslem 2 
 na km 12,5 – přechod spojnice lokálního biocentra u Ostrovského potoka a LBC 

označovaným číslem 2 

Varianta B 
 mezi km 0,0 a 3,25 – trasa protíná osu nadregionálního biokoridoru K132 Uhersko 
 mezi km 1,0 a 1,5 – cca 100 m přiblížení navržené trasy k lokálnímu biocentru 

U Mladějovské hranice  
 na km 2,5 – přechod lokálního biokoridoru, který spojuje lokální biocentrum Mladějovské 

rybníky s biocentrem u Rychnovského potoka 
 mezi km 3,5 a 4,0 – přechod biokoridoru spojujícího lokální biocentra Za Červeným a Pod 

Větrolamem 
 mezi 4,5 a 5,0 – cca 450 m přiblížení k lokálnímu biocentru na Červeném potoku 
 mezi km 7,0 a 7,5 – cca 80 m přiblížení k lokálnímu biocentru U Květné  
 mezi 8,5 a 9,0 – cca 350 m přiblížení k lokálnímu biocentru označeném číslem 5  
 mezi km 11,5 a 12,0 – těsné přiblížení navržené trasy s lokálním biocentrem Nad Úvozem 

a zároveň přecházení osy příslušného LBC s LBC označovaným číslem 2 
 na km 12,5 – cca 300 m přiblížení navržené trasy k lokálnímu biocentru Ostrovský potok  

Při průchodu přes prvky ÚSES dojde k částečnému narušení vegetace 
biokoridorů. V Dokumentaci bude vyhodnocen kontakt tělesa silnice jak z hlediska 
délky, tak typu (křížení v úrovni, přemostění apod.) V Dokumentaci je třeba detailně 
vyhodnotit vlivy na skladebné části ÚSES a navrhnout možná kompenzační opatření 
pro snížení negativních vlivů nové komunikace. 

D.I.10. Vliv na památné stromy 

Hodnocená přeložka silnice I/43 se nedotkne žádného památného stromu. 
Nejbližší strom se nachází ve vzdálenosti 130 m od navržené trasy, jedná se o cca 150 
let starou lípu velkolistou v obci Žichlínek. V této obci se nacházejí i další památné 
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stromy, a to dvě lípy malolisté (stáří cca 150-300 let) a jilm habrolistý (stáří cca 100-
150 let). 

D.I.11. Vliv na obyvatelstvo a sídla 

Navržená trasa silnice I/43 se obytné zástavby bezprostředně nedotýká, 
v několika místech se však zástavbě přibližuje. Jedná se o zástavbu obcí: Mladějov na 
Moravě, Rychnov na Moravě, Květná, Luková, Žichlínek a Lanškroun. Ve variantě 
A obchází trasa navíc ještě obytnou zástavbu v obci Sázava. Rozdíl mezi trasami je 
zde však dán pouze skutečností, že trasa A upřednostňuje průběžné vedení silnice I/43 
před obchvatem a je tedy vedena dále na sever. Ve variantě B bude tato komunikace 
v prostoru obce Sázava rovněž, je však již vedena jako obchvat Lanškrouna, nikoliv 
silnice I/43. 

Přehled všech přiblížení silnice k obytné zástavbě obcí je uveden v tabulkách 
D.9. a D.10. Z tohoto přehledu je patrné, že trasa I/43 je navržena ve vzdálenosti 
nejméně 120 m od zástavby, s výjimkou dvou  lokalit: 
 přechod železniční trati č. 270 u Lukové, kde dochází ve variantě A k přiblížení 

k rodinnému domu na vzdálenost 20 m 
 část Lanškrouna „Žichlínské předměstí“ u silnice III/36810 poblíž čistírny odpadních 

vod. Zde dochází k přiblížení ke stávající obytné zástavbě na vzdálenost cca 40 – 100 
m  

Koridor respektuje i rozvojové plochy obcí dle platných nebo navržených ÚP. 

Výstavba silnice I/43 bude mít na obyvatelstvo převážně pozitivní, částečně ale 
i negativní vliv. Významný pozitivní vliv je možné spatřovat v odvedení stávající 
automobilové dopravy ze současných silnic I/43 a III/36810, které prochází středem 
obcí v těsném kontaktu s obytnou zástavbou na komunikaci, která bude ve většině 
případů vedena ve větší vzdálenosti od zástavby. To bude mít za následek výrazné 
snížení hlukové zátěže v budovách v těsné blízkosti stávající III/36810, snížení 
dopravní nehodovosti v obcích, i mimo ně, snížení zátěže obyvatelstva znečišťujícími 
látkami v ovzduší. 

Výstavbou nové komunikace se významně zvýší bezpečnost provozu na silnici 
III/36810, která spojuje Lanškroun s Moravskou Třebovou. Zprovozněním 
komunikace dojde ke snížení nehodovosti jak pro řidiče motorových vozidel, tak pro 
chodce a cyklisty, kteří budou moci využívat stávající komunikace bezpečněji. 
Propojení plánované komunikace R35 a obchvatu Lanškrouna přinese vylepšení 
dopravního spojení regionu a tím zlepšení hospodářské situace obyvatel.  
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Negativní vlivy nové silnice na obyvatelstvo lze spatřovat zejména v přivedení 
automobilové dopravy do míst, kde dosud nebyla přítomna. Obyvatelstvo na okrajích 
sídel bude ovlivněno zhoršením kvality ovzduší, zvýšením hlukové zátěže, změnou 
pohledových charakteristik krajiny apod. 

V místech, kde by vlivem provozu silnice I/43 mohlo dojít k významným 
vlivům na obyvatele, budou učiněna technická opatření k jejich minimalizaci. Jedná se 
například o výstavbu protihlukových stěn apod. 

D.I.12. Vliv na povrchové vody 

Výstavba silnice I/43 ovlivní vodoteče ve své blízkosti jednak změnou průtoku 
a dále ovlivněním kvality vody splachem z komunikace. Při výstavbě silnice se uvažují 
i přeložky několika potoků. Trasa dále křižuje chráněný prostor průplavu Dunaj – Odra 
– Labe. 

Výstavbou komunikace dojde ke zpevnění části povrchu a tím ke zvýšení 
odtoku. Voda bude svedena do vodotečí nebo bude zasakována. Odtékající dešťová 
voda bude znečištěna zejména ropnými látkami (úkapy z projíždějících aut) a 
v zimním období chloridy z posypových solí. Obsah ropných látek ve vodách 
odtékajících z vozovky lze částečně snížit předčištěním dešťových vod v odlučovači, 
možné je rovněž využít přirozených biodegradačních procesů ve speciálních nádržích. 
K nárůstu koncentrace chloridů dochází téměř výhradně v zimním období, tj. v době 
útlumu vodní fauny i flóry. Chloridové ionty jsou velmi pohyblivé, setrvávají 
v prostředí poměrně krátkou dobu a jsou obvykle vodou odplaveny před začátkem 
hlavní vegetační sezóny, kdy by bylo jejich působení největší.  

Vyhodnocení množství znečišťujících látek odtékajících do jednotlivých 
recipientů bude provedeno v Dokumentaci. 

Před zaústěním do malých vodotečí je jednoznačně vhodné doporučit výstavbu 
retenčních nádrží, které rozloží odtok vody v čase, a tím předejdou nadměrnému 
kolísání hladiny v potoce a též sníží koncentrace chloridů v zimním období. Současně 
je vhodné snižovat zátěž vodních toků znečišťujícími látkami předčištěním vody 
z komunikací v gravitačních odlučovačích ropných látek. Jejich instalace je žádoucí 
zejména před velmi malými toky, kde odtok z komunikace může tvořit velkou část 
jejich průtoku. Vliv na vodní toky se předpokládá trvalý. Vhodnými technickými 
opatřeními je možné vliv snížit. 
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D.I.13. Vliv na přírodní zdroje 

Trasa I/43 není vedena známými ložisky nerostných surovin. Vliv na nerostné 
zdroje je možné v obou variantách považovat za málo významné. Detailní 
vyhodnocení bude provedeno v Dokumentaci. 

D.I.14. Vliv na kulturní a archeologické památky 

Trasa silnice prochází územím, kde je několik archeologických nalezišť, při 
výstavbě komunikace lze očekávat, že bude pravděpodobně docházet k nálezům 
archeologických památek. Vzhledem ke znalostem území a jeho prozkoumanosti se 
nepředpokládá nález památek, které by bylo nutné zachovávat v místě. Před výstavbou 
je tedy nutné provést záchranný archeologický průzkum a během stavby umožnit v 
případě archeologického nálezu jeho odborný průzkum. 

Vliv na archeologické památky bude trvalý. Památky budou prozkoumány a 
nálezy budou přemístěny do muzeí nebo depozitářů. 

D.I.15. Vliv na dopravu 

Nová silnice I/43 významně ovlivní dopravní vztahy v řešeném území. 
Především umožní propojení města Lanškrouna a okolních obcí se silnicí R35 a tím 
zlepší dopravní dostupnost tohoto regionu. Význam nové silnice I/43 však spočívá i 
v kvalitním propojení měst Moravská Třebová a Lanškroun, pro které je v současné 
době často využívána nevyhovující silnice III. třídy. Tento význam se zvýší zejména 
v případě jejího prodloužení směrem na jih až k Moravské Třebové. 

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. 

Vliv na dopravu je tedy možné hodnotit jako pozitivní. 

D.I.16. Vliv na akustickou situaci 

Výstavba 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 případech, kde se nová 
komunikace přibližuje k zástavbě, bude modelovými výpočty v Dokumentaci 
stanovena potřeba výstavby ochranných protihlukových zdí. V tab. D.9. a D.10. je 
uveden výčet obcí, u nichž jsou očekávány významné vlivy dopravy na akustickou 
situaci. U každé obce jsou uvedeny očekávané hladiny hluku v denní a noční době.  
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Hodnocení hlukové zátěže je provedeno ve vztahu k limitu pro hluk z dopravy v 
okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy. Tento limit je 
stanoven Nařízením vlády č. 148/2004 Sb. ve výši 60 dB ve dne a 50 dB v noci. 
Alternativně je možné uvažovat i s limitem pro hluk z dopravy na pozemních 
komunikacích (tj. bez korekce pro „hlavní silnice“), který činí 55 dB pro denní a 45 
dB pro noční hluk.  

Z tabulek je zřejmé, že provoz na navrhované přeložce silnice I/43 nezpůsobí 
dle předběžného vyhodnocení nadlimitní zátěž u žádné z obcí, v jejichž blízkosti bude 
procházet. Nejvyšší příspěvky lze očekávat ve variantě A u samoty ve východní části 
obce Luková o hodnotě 53,7 dB ve dne a 48,1 dB v noci.  

Na hranici chráněného vnějšího prostrou ostatních hodnocených objektů lze 
v obou variantách očekávat akustickou zátěž pod hranicí přísnějšího hygienického 
limitu 55/45 dB, nejvyšší příspěvky lze očekávat u domů v Lanškrouně – Žichlínské 
předměstí v blízkosti napojení na obchvat města ve variantě A, a to 49 dB ve dne a 43 
dB v noci. 

Podrobné vyhodnocení vlivu nové silnice na akustickou situaci bude provedeno 
v Dokumentaci vlivů na životní prostředí. 

Tab. D.9. Vliv hluku z přeložky sil. I/43 v nejbližší zástavbě obcí – varianta A 
Hluk (dB) Lokalita Staničení 

I/43 (km)
Vzdálenost 

zástavby (m) Den Noc 
Charakter 

Rychnov na Moravě 2,5 180 39,0 32,9 do 10 domů (kraj obce) 

Mladějov na Moravě 3,0 300 34,6 28,7 do 5 domů 

Květná 5,5 360 35,2 29,3 do 3 domů (kraj obce) 

Luková 8,5 260 35,8 30,1 3 domy 

Luková 9,0 20 53,7 48,1 samota 

Žichlínek 9,5 350 35,2 29,6 do 20 domů (kraj obce) 

Žichlínek 11,0 200 37,4 31,8 do 20 domů (obec) 

Žichlínek 11,5 170 39,2 33,7 do 10 domů (obec) 

Lanškroun-Žichlínské předměstí 12,3 40 48,8 43,2 4 domy 

Lanškroun-Žichlínské předměstí 12,3 230 36,9 31,4 samota 

Lanškroun-Žichlínské předměstí 12,5 230 36,4 30,9 samota 

Sázava 12,6 450 30,4 24,9 do 10 domů (obec) 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r.

 o
.

 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU VÝSTAVBY 

SILNICE I/43 V ÚSEKU R35 – LANŠKROUN 
 

50 

Tab. D.10. Vliv hluku z přeložky sil. I/43 v nejbližší zástavbě obcí – varianta B 

Hluk (dB) Lokalita Staničení 
I/43 (km)

Vzdálenost 
zástavby (m) Den Noc 

Charakter 

Rychnov na Moravě 2,5 180 39,0 32,9 do 10 domů (kraj obce) 

Mladějov na Moravě 3,0 300 34,6 28,7 do 5 domů 

Květná 5,5 360 35,2 29,3 do 3 domů (kraj obce) 

Luková 8,5 260 35,3 29,7 3 domy 

Luková 9,0 300 37,9 32,3 samota 

Žichlínek 9,5 200 38,4 32,8 do 20 domů (kraj obce) 

Žichlínek 11,0 200 37,6 32,1 do 20 domů (obec) 

Žichlínek 11,5 200 37,6 32,1 do 10 domů (obec) 

Lanškroun-Žichlínské předměstí 12,6 100 42,7 37,1 do 5 domů (kraj obce) 

 

Následující tabulka pak uvádí očekávané snížení hladin hluku v obcích podél 
stávajících komunikací, které nastane díky odvedení části dopravy na novou přeložku. 
Z tabulky je patrné, že: 
 podél stávající silnice I/43 bude výchozí hluková zátěž (tj. stav v roce 2025 

bez výstavby přeložky I/43) zvýšená a bude docházet k výraznému překračování 
limitů pro hluk z dopravy (bez korekce na starou zátěž). Výstavbou přeložky dojde 
k mírnému zlepšení této situace. 

 podél stávající silnice III/36810 je výchozí hluková zátěž podstatně nižší, avšak 
rovněž nadlimitní. Vybudování přeložky zde sníží hladinu hluku poměrně výrazně – o 
více než 3 dB. 

 

Tab. D.11. Očekávané snížení hladin hluku v obcích podél stávajících silnic po výstavbě 
přeložky silnice I/43 

Den Noc 
Sídlo 

Před výstavbou po výstavbě Před výstavbou po výstavbě 

Opatov – I/43 69,8 69,2 63,9 63,3 
Damníkov – I/43 68,3 67,3 62,4 61,5 
Žichlínek – III/36810 60,3 57,1 52,7 49,6 
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D.II.  ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ 
A POPULACI 

Výstavba silnice I/43 ovlivní zejména oblast Lanškrounska, které přinese 
kvalitní dopravní propojení na rychlostní silnice R35 (ve směrech Hradec Králové a 
Olomouc) a R43 (ve směru na Brno). Výhledově lze uvažovat i s prodloužením do 
oblasti města Králíky a k polské hranici, čímž by se význam hodnocené komunikace 
rozšířil i do této oblasti.  

Bezprostřední negativní vlivy dopravy lze očekávat pouze v blízkém okolí nové 
komunikace. Silnice prochází ve variantě A katastrálním územím 7 obcí (v případě 
varianty B 6 obcí), jejichž přehled je uveden v kap. A tohoto Oznámení. 

 

D.III. VLIVY PŘESAHUJÍCÍ STÁTNÍ HRANICE 

Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice. 

 

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ NEBO 
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

V následujícím přehledu jsou shrnuta nezbytná opatření, která je nutno dodržet 
při výstavbě silnice I/43. Podrobnější rozpracování konkrétních opatření 
k minimalizaci vlivů této komunikace na jednotlivé složky životního prostředí bude 
provedeno v Dokumentaci. 

D.IV.1. Opatření v době výstavby 
 v době výstavby je nutné z důvodu snížení prašnosti zajistit pravidelné skrápění 

staveniště, provádět důsledné čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby, zamezit 
úniku přepravovaného materiálu jeho zakrytím na vozidlech, zajistit udržování 
pořádku na staveništi a jeho oplocení 

 práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku je třeba plánovat s ohledem na 
denní dobu a jejich blízkosti k obytné zástavbě 

 je třeba seznámit obyvatele z nejblíže situovaných obcí s délkou a charakterem 
jednotlivých etap výstavby 

 transport materiálu v době výstavby silnice je nutno v maximální možné míře 
směrovat na stávající komunikace. Je nutno minimalizovat využívání polních cest či 
přejezdy mechanizace ve volném terénu 
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 při provádění stavby použít výlučně stroje a vozidla v dobrém technickém stavu a 
tento stav pravidelně kontrolovat 

 látky škodlivé životnímu prostředí (pohonné hmoty, maziva, barviva) skladovat na 
místech zabezpečených proti úniku do půdy a vody. V případě jejich úniku 
bez odkladu provést sanaci kontaminované zeminy a zajistit její likvidaci v souladu se 
zákonem o odpadech 

 zásadně je nutno minimalizovat dotčení ploch mimo vlastní stavbu, zejména v lesních 
porostech, na plochách luk, u vodních toků a v místech dalších hodnotných biotopů. 
Zasažené plochy je nezbytné rekultivovat ihned po dokončení stavby příslušné části 
komunikace 

D.IV.2. Opatření na omezení negativních vlivů na kvalitu vod 
 zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v době 

výstavby komunikace musí být prováděno v souladu s platnou legislativou 
 je nutné zajistit vhodné 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) 

 navrhnout a realizovat zařízení pro předčištění odpadních vod (gravitační odlučovače 
ropných látek, usazovací nádrže) a retenční nádrže pro vyrovnání průtoků v malých 
vodotečích 

 minimalizovat vlivy na povrchové vody optimalizací dávek posypových materiálů a 
obsahu solí v posypovém materiálu 

D.IV.3. Opatření na omezení negativních vlivů na půdu 
 před realizací provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF 
 volbou vhodných posypových materiálů a optimalizací režimu solení omezit kontaminaci 

půdy v okolí komunikace 
 zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence vzniku 

erozních rýh. V případě nutnosti zabezpečit stabilitu svahů zářezů a násypů silničního tělesa 
vedle osázení vhodnou vegetací i technickými prostředky 

D.IV.4. Opatření na omezení negativních vlivů na živou přírodu 
 chránit vzrostlou zeleň, která by mohla být při výstavbě poškozena (např. bedněním) 
 nezbytně nutné kácení dřevin provádět mimo vegetační období, tj. v době od října do 

března včetně 
 dočasné zábory pro účely stavby navrhovat tak, aby se vyhnuly přírodně cenným lokalitám 

(místa s přirozenou nebo polopřirozenou vegetací, místa výskytu chráněných živočichů 
apod.) 
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 v místech, kde je vyšší pravděpodobnost migrace živočichů (zejména savců a 
obojživelníků) přes vozovku, provést oplocení nebo jiné ohrazení komunikace. To se týká 
také okolí mostů a propustků 

 těleso silnice v maximální míře ozelenit, aby nedošlo k většímu rozšíření ruderální vegetace. V 
keřovém a stromovém patře užít pouze dřeviny přirozené druhové skladby, které jsou 
dostatečně odolné proti působení negativních účinků z intenzivní silniční dopravy 

 po zprovoznění komunikace provádět kontrolu ploch s poškozeným nebo odstraněným 
vegetačním krytem. V případě, že v těchto místech dochází k výskytu invazních druhů 
rostlin, provést neprodleně jejich likvidaci 

 veškerou skácenou vysokou zeleň nahradit výsadbou zeleně v místech určených po 
dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. Při výsadbě užít pouze 
autochtonní druhy dřevin 

D.IV.5. Opatření na omezení negativních vlivů na památky 
 provést předběžný archeologický průzkum, respektovat zákon č. 20/1987 o státní 

památkové péči, ohlásit případné nálezy 
 zajistit odborný archeologický dozor při stavbě 
 v případě zjištění archeologických objektů v trase I/43 realizovat záchranný archeologický 

výzkum v souladu s platnou legislativou 

D.IV.6. Opatření na omezení negativních vlivů produkovaných odpadů 
 během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů 
 v souladu s platnou legislativní úpravou vést důsledně evidenci produkovaných odpadů 
 odpady vzniklé během výstavby separovat a znovu využít 
 zajistit oddělené shromažďování a odvoz odpadů zařazených do kategorie nebezpečný 

odpad a kategorie ostatních 

 

D.V. NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI, KTERÉ SE 
VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ 

Rozsah informací o vlivech záměru na životní prostředí odpovídá požadavkům 
zpracování Oznámení EIA. Účelem Oznámení je provést celkovou charakteristiku 
jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území a identifikovat 
nejzávažnější vlivy, které lze při výstavbě a provozu silnice očekávat. Při zpracování 
Oznámení byla k dispozici většina požadovaných údajů, v rámci Dokumentace bude 
nicméně nutné získané informace dále rozšířit, a to zejména o: 
 podrobný botanický a zoologický průzkum  
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 posouzení výskytu zvláště chráněných nebo jinak významných druhů živočichů a rostlin 
 posouzení ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod 
 modelové vyhodnocení vlivů na hlukovou zátěž (akustická studie) 
 modelové vyhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší (rozptylová studie) 
 vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
 posouzení vlivu na krajinný ráz 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Předkládaný záměr je navrhován ve dvou variantách. Varianty jsou po většinu 

trasy shodné, liší se pouze v blízkosti obce Žichlínek a při napojení na obchvat 
Lanškrouna.  

Následující tabulky uvádějí porovnání obou variant ve výše uvedených dvou 
lokalitách z hlediska jejich střetů s prvky životního prostředí. Tabulky shrnují základní 
informace o obou variantách trasy I/43 získané v rámci Oznámení. Detailní porovnání 
variant trasy I/43 z hlediska rozsahu a významu bude uvedeno v Dokumentaci. 
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Porovnání variant v blízkosti jižní části obce Žichlínek 

Varianta A Varianta B 

Vliv na obyvatelstvo a sídla 

Přiblížení k zástavbě na území obce Luková Přiblížení k zástavbě na území obce Žichlínek 

Vliv na kvalitu ovzduší 

Přiblížení k zástavbě bude mít mírně vyšší negativní 
vliv na kvalitu ovzduší v obci Luková, zejména v 
případě suspendovaných částic (sekundární prašnost). 
Rozdíly jsou však nejvýše na úrovni desetiny µg.m-3. 

Přiblížení k zástavbě mít mírně vyšší negativní vliv na 
kvalitu ovzduší v obci Žichlínek, zejména v případě 
suspendovaných částic (sekundární prašnost). Rozdíly 
jsou však nejvýše na úrovni desetiny µg.m-3. 

Vliv na akustickou situaci 

Přiblížení k zástavbě bude mít mírně vyšší negativní 
vliv na akustickou situaci u jižní hranice obce Luková. 
U samoty  na východní hranici obce v blízkosti křížení 
navrhované trasy se železnicí lze očekávat příspěvky na 
úrovni 54 dB v denní a 48 dB v noční době 

Přiblížení k zástavbě bude mít mírně vyšší negativní 
vliv na akustickou situaci v obci Žichlínek, jedná se 
však o hodnoty hluboko pod úrovní platných limitů 

Vliv na zdroje vody a podzemní vody 

Trasa neprochází ochrannými pásmy vodních zdrojů, 
ani se výrazně nepřibližuje. 

Ovlivnění podzemních vod se nepředpokládá. 

Trasa neprochází ochrannými pásmy vodních zdrojů, 
ani se výrazně nepřibližuje. 

Ovlivnění podzemních vod se nepředpokládá 

Vliv na půdu a lesy 

Zábor zemědělské půdy 2,94 ha 

Zábor lesní půdy v rozsahu 0,28 ha 

Zábor zemědělské půdy 3,15 ha 

Nedojde k záboru lesní půdy 

Vliv na chráněná území a památné stromy 

V bezprostřední blízkosti trasy se nenachází žádné 
zvláště chráněné území  ani památný strom 

V bezprostřední blízkosti trasy se nenachází žádné 
zvláště chráněné území  ani památný strom 

Přiblížení k VKP Potok Květná (100 m)  

Přiblížení k VKP Žichlínek (200 m) 

Přiblížení k VKP Potok Květná (100 m)  

Přiblížení k VKP Žichlínek (500 m) 

Vliv na ÚSES 

1 střet se skladebnými prvky ÚSES (lokální biokoridor) 1 střet se skladebnými prvky ÚSES (lokální biokoridor)

Vliv na krajinný ráz 

Silnice může znamenat změnu krajinného rázu, 
zejména v násypech a na mostě nad železniční tratí 

Silnice může znamenat změnu krajinného rázu, 
zejména v násypech a na mostě nad železniční tratí 

Vliv na archeologické památky 

Trasa se nepřibližuje území s výskytem 
archeologických památek 

Trasa se více přibližuje území s výskytem 
archeologických památek v oblasti Žichlínku 
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Porovnání variant v místě napojení trasy na obchvat Lanškrouna 

Varianta A Varianta B 

Vliv na obyvatelstvo a sídla 

Přiblížení k zástavbě na Žichlínském předměstí 
Lanškroun ve vzdálenosti 40 – 100 m 

Přiblížení k zástavbě na Žichlínském předměstí 
Lanškroun  ve vzdálenosti 80 – 200 m 

Vliv na kvalitu ovzduší 

Přiblížení trasy k zástavbě na Žichlínském předměstí 
na vzdálenost 40 – 100 m bude mít negativní vliv na 
kvalitu ovzduší, zejména v případě suspendovaných 
částic (sekundární prašnost), nejvyšší příspěvky zde 
byly vypočteny na úrovni 0,40 µg.m-3 

Přiblížení trasy k zástavbě na Žichlínském předměstí 
na vzdálenost 80 – 200 m bude mít negativní vliv na 
kvalitu ovzduší, zejména v případě suspendovaných 
částic (sekundární prašnost) , nejvyšší příspěvky zde 
lze očekávat na úrovni 0,42 µg.m-3 

Vliv na akustickou situaci 

Přiblížení trasy ve variantě A k zástavbě na 
Žichlínském předměstí bude mít negativní vliv na 
akustickou situaci u nejbližší chráněné zástavby. 
Z předběžných výpočtů lze očekávat nejvyšší 
příspěvky z provozu na komunikaci na úrovni 49 dB 
v denní a 43 dB v noční době 

Ve variantě B je ovlivnění zástavby na Žichlínském 
předměstí mírnější než ve variantně A. Z předběžných 
výpočtů lze očekávat nejvyšší příspěvky z provozu na 
komunikaci na úrovni 43 dB v denní a 37 dB v noční 
době 

Vliv na zdroje vody a podzemní vody 

Trasa neprochází ochrannými pásmy vodních zdrojů, 
ani se výrazně nepřibližuje. 

Možnost ovlivnění podzemní vody v místech zářezů 

Trasa neprochází ochrannými pásmy vodních zdrojů, 
ani se výrazně nepřibližuje. 

Ovlivnění podzemních vod se nepředpokládá. 

Vliv na půdu a lesy 

Zábor půdy II. třídy ochrany – 4,15 ha (včetně 
přeložky silnice III/36810) 

zábor půdy II. třídy ochrany – 2,07 ha 

Vliv na chráněná území a památné stromy 

V bezprostřední blízkosti trasy se nenacházejí žádná 
zvláště chráněná území , památné stromy ani významné 
krajinné prvky 

V bezprostřední blízkosti trasy se nenacházejí žádná 
zvláště chráněná území , památné stromy ani významné 
krajinné prvky 

Vliv na ÚSES 

Žádné střety se skladebnými prvky ÚSES, v místě 
budoucího obchvatu (již mimo posuzovaný úsek I/43) 
střet s lokálním biokoridorem 

Žádné střety se skladebnými prvky ÚSES 

Vliv na krajinný ráz 

Silnice může znamenat změnu kraj. rázu především v 
násypech a v místě napojení obchvatu Lanškrouna 

Silnice bude znamenat jen mírnou významnou změnu 
krajinného rázu 

Vliv na archeologické památky 

Trasa se nepřibližuje území s výskytem 
archeologických památek, nejbližší archeologické 
naleziště je na území obce Sázava 

Trasa se nepřibližuje území s výskytem 
archeologických památek 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
Grafická příloha obsahuje následující výkresy: 

Výkres 1: Situace širších vztahů 

Výkres 2: Přehledná situace 

Výkres 3: Příroda a krajina 

Výkres 4: Půda a lesy 

Výkres 5: Geologie a voda 

Výkres 6: Přehled hlavních střetů se složkami životního prostředí 
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Záměrem je vybudovat dvoupruhovou silnici mezi rychlostní silnicí R35 a 

Lanškrounem. Řešený úsek má délku 12,7 – 13,0 km dle varianty. Komunikace je 
navrhovaná v kategorii S 9,5/70. Většina křížení s okolními komunikacemi bude 
úrovňová, kromě křižovatky s R35, která bude mimoúrovňová. V řešeném úseku 
záměr předpokládá vybudování 5 (var. B) – 7 (var. A) křižovatek. Záměr je navrhován 
ve dvou variantách. 
 Varianta A – je navržena od trasy silnice R35, v prostoru mezi obcemi Kunčina a 

Mladějov na Moravě severním směrem k městu Lanškroun, kde navazuje na jeho jižní 
obchvat a na původní silnici I/43 ve směru od Svitav.V prostoru Lanškrouna je trasa 
I/43 upřednostněna před obchvatem Lanškrouna. 

 Varianta B – je vedena stejným koridorem jako varianta A, ve dvou místech je její 
vedení mírně odkloněno. V prostoru Lanškrouna je její poloha potlačena oproti 
obchvatu Lanškrouna.  

Krajina je v posuzované oblasti mírně zvlněná, se střední vertikální členitostí 
(cca 50 m). Hospodářsky je intenzivně využívaná, sprašové pokryvy zajišťují dobré 
podmínky pro zemědělské hospodaření. 

Hlavními centry osídlení jsou města Lanškroun a Moravská Třebová. Mezi nimi 
se nachází několik menších sídel. Ve východní části území se vyskytují poměrně 
zachovalé přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy. Nejhodnotnější ekosystémy jsou 
chráněny prostřednictvím území soustavy NATURA 2000. V těchto dochovaných 
resp. přírodovědecky hodnotných ekosystémech (např. EVL Rychnovský vrch), 
v širším zájmovém území byl zaznamenán výskyt vyššího množství zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů. Jejich výskyt v trase nové silnice bude ověřen 
v rámci Dokumentace. 

Silnice neprochází chráněnou oblastí přirozené akumulace vod ani nezasahuje 
ochranná pásma vodních zdrojů, v jižní části se však dotýká vnějšího pásma ochrany 
jímacího území.  

Cílem Oznámení je identifikovat významné problémy životního prostředí 
v dotčeném území a nejzávažnější střety, které lze při výstavbě a provozu silnice I/43 
očekávat. Detailní vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí bude provedeno 
v rámci Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona, která bude zpracována v další fázi 
projektu. Na základě dostupných informací byly identifikovány následující významné 
vlivy nové komunikace na jednotlivé složky životního prostředí: 
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Kvalita ovzduší 

V zájmovém území lze očekávat poměrně příznivou kvalitu ovzduší. Současné 
koncentrace znečišťujících látek nepřesahují v okolí plánované trasy I/43 imisní limity. 

Silnice bude představovat nový zdroj znečištění ovzduší v území, částečně se na 
něj přesune doprava z okolních silnic. Největší vliv nové komunikace lze očekávat v 
místech přiblížení nové silnice k zástavbě obcí, a to zejména v případě 
suspendovaných částic PM10. Celkově je možno konstatovat, že výstavbou nové 
silnice se imisní zatížení částečně přenese do okolí I/43, pro obce podél stávající I/43 a 
III/36810 je možné nový stav považovat za mírné zlepšení situace oproti stávajícímu 
stavu. 

Akustická situace 

Výstavba silnice I/43 částečně přesune dopravu na novou komunikaci. Pro obce 
podél stávajících komunikací je možné nový stav považovat za zlepšení situace oproti 
stavu stávajícímu. Podél stávající silnice I/43 lze očekávat mírné zlepšení. 
Významnější snížení akustické zátěže je možné zaznamenat např. podél silnice 
III/36810. Zároveň však dojde k přesunu hlukové zátěže do nového území, do blízkosti 
okrajových oblastí obcí, které v současnosti nejsou hlukem z dopravy významně 
zasaženy. Podle předběžných modelových výpočtů nebude nutné obytnou zástavbu 
podél navrhované trasy před negativními účinky hluku vyvolané jejím provozem 
dodatečně chránit, přesto bude komunikace představovat pro obyvatele na okrajích 
obcí nejblíže k nové silnici zhoršení akustické situace v bydlišti. 

Fauna, flóra a ekosystémy 

Většina navrhované trasy se nachází ve Svitavském bioregionu – 1.39, ve 
kterém celkově převažuje zemědělská půda, v lesích převažují smrkové porosty, 
zastoupeny jsou zde rovněž bučiny a dubohabřiny. Reliéf má převážně charakter 
pahorkatin. 

Současné lesy se vyskytují pouze ostrůvkovitě a mají z velké části sekundární 
druhovou skladbu (smrkové, méně borové monokultury). Větší lesní komplex se 
nachází pouze v oblasti Rychnovského hřbetu. Jedná se o les hospodářský, v němž 
převažuje smrk, v porostu se vyskytují plochy s převahou listnatých stromů. 

V bezlesých plochách převládají v současné době pole nad loukami a 
pastvinami, na mnoha místech navíc poškozenými melioracemi. V plochých částech 
kotlin byly vybudovány rybníky. Biota zájmového území odpovídá charakteru kulturní 
zemědělské krajiny, ve zvláště chráněných územích se vyskytují vzácné a ohrožené 
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druhy rostlin a živočichů, vodní plochy jsou významným útočištěm ptactva a 
chráněných obojživelníků. 

Vlivem výstavby bude trvale odstraněn rostlinný kryt v trase budoucí 
komunikace. Jedná se především o kulturní rostliny agroekosystémů nebo 
poloumělých ekosystémů, v této části území nepředstavuje odstranění rostlinného 
krytu významnou újmu na životním prostředí. Ve střední a východní části území se 
nacházejí zejména louky a pastviny. Výstavba silnice se významně nedotkne lesních 
porostů. 

Realizací záměru nebude významně poškozena žádná populace živočichů. 
Poškození zvláště chráněných druhů živočichů se nepředpokládá. 

Geologická a hydrogeologická situace 

Vlivy na geologické prostředí budou v případě obou variant minimální. Skalní 
podloží bude dotčeno v první části trasy v prostoru permských slepenců a terciérních 
jílů, jinak pouze omezeně v místech nejhlubších zářezů a při stavbě mostů. 

Vliv na podzemní vody je možné očekávat zejména v místech hlubších zářezů, 
kde se stavební práce dotknou zvodnělých vrstev. Největší zářezy dosahují hloubky 
cca 10 m a jsou lokalizovány na terénních vyvýšeninách na počátku trasy, kde je 
hladina podzemní vody spíše hlubší. Její zastižení však nelze vyloučit.  

Voda 

Výstavba silnice I/43 ovlivní vodoteče ve své blízkosti jednak změnou průtoku 
a dále ovlivněním kvality vody splachem z komunikace. Při výstavbě nové 
komunikace se předpokládají i přeložky vodních toků. Vodoteče, které jsou silnicí 
křižovány, nejsou vodárenskými toky. Trasa není navržena v CHOPAV, ale na 
počátku prochází vnějším pásmem II. stupně hygienické ochrany jímacího území 
Moravská Třebová – Kunčina. Před zaústěním do malých vodotečí je jednoznačně 
vhodné doporučit výstavbu retenčních nádrží, které rozloží odtok vody v čase a sníží 
nárazové koncentrace chloridových iontů. Pro předčištění vody z komunikací je třeba 
vybudovat gravitační odlučovače ropných látek. 

Půda 

Výstavba silnice I/43 si vyžádá trvalý i dočasný zábor půdy. Celková výměra 
trvalého záboru půdy bude činit cca 41,6 ha ve variantě A a 39,3 ha ve variantě B. 
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Předpokládaný zábor lesní půdy je menší ve variantě B – cca 0,09 ha. Ve 
variantě A dosahuje zábor lesní půdy trojnásobku (0,3 ha). Zábor lesa však v obou 
případech představuje velmi malou hodnotu. 

Kulturní a archeologické památky 

Trasa silnice prochází územím, kde je několik archeologických nalezišť. Při 
výstavbě komunikace lze očekávat, že bude docházet k nálezům archeologických 
památek. Vzhledem ke znalostem území a jeho prozkoumanosti se nepředpokládá 
nález památek, které by bylo nutné zachovávat v místě. Před výstavbou je tedy nutné 
provést záchranný archeologický průzkum a během stavby umožnit v případě 
archeologického nálezu jeho odborný průzkum. 

Obyvatelstvo a osídlení 

Navržená trasa silnice I/43 se v několika místech přibližuje obytné zástavbě. 
Výstavba silnice I/43 bude mít na obyvatelstvo převážně pozitivní, částečně ale i 
negativní vliv. Pozitivní vliv je možné spatřovat v odvedení stávající automobilové 
dopravy ze silnic I/43 a III/36810, což bude mít za následek snížení hlukové zátěže 
u budov v těsné blízkosti stávajících silnic, snížení dopravní nehodovosti v obcích i 
mimo ně a snížení zátěže obyvatelstva znečišťujícími látkami v ovzduší. 

Negativní vlivy nové silnice na obyvatelstvo lze spatřovat zejména v přivedení 
automobilové dopravy do míst, kde dosud nebyla přítomna. Obyvatelstvo v nových 
lokalitách bude částečně ovlivněno zejména zhoršením kvality ovzduší, zvýšením 
hlukové zátěže, změnou pohledových charakteristik krajiny, většinou na okrajích 
jednotlivých sídel. 

Závěr 

Předkládaný záměr je navrhován ve dvou variantách. Obě varianty jsou 
vzhledem k jejich délce a způsobu vedení téměř srovnatelné a dopravní funkce obou 
variant také. Hlavním rozdílem je způsob napojení na plánovaný obchvat Lanškrouna, 
kdy je v případě varianty A upřednostňována trasa před obchvatem a ve variantě B je 
tomu naopak.  

Z hlediska dopadů na životní prostředí definovaných v rámci oznámení jsou obě 
základní varianty přibližně srovnatelné. Detailní porovnání variant z hlediska rozsahu 
a významu bude uvedeno v Dokumentaci.  
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H. VYJÁDŘENÍ ÚŘADÚ 
Na následujících stránkách jsou přiložena     
 vyjádření stavebních úřadů z hlediska územně plánovací dokumentace 
 vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje z hlediska možného ovlivnění území 

soustavy NATURA 2000 

 

 

 

Datum zpracování oznámení: 

30. listopadu 2009 

Jméno, příjmení a telefon zpracovatele oznámení a spolupracujících osob: 

Ing. Václav Píša, CSc., tel.: 241 494 425 

Mgr. Radek Jareš, tel.: 271 192 130 

Mgr. Jan Karel, tel.: 271 192 130 

Ing. Josef Martinovský, tel. 271 192 130 

Mgr. Robert Polák, tel.: 271 192 130 

Ing. Milan Říha, tel.: 271 192 130 

 

 

Podpis zpracovatele oznámení:        

 

 

 

Ing. Václav Píša, CSc. 
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1. Okrajová zástavba Lanškrouna (Žichlínské předměstí) 

 

 
2. Lokalita průchodu trasy ve variantě A přes silnici III/36810 mezi Žichlínkem a 

Lanškrounem 

 



 
3. Lokalita křížení silnice III/36810 mezi Lukovou a Žichlínkem 

 

 
4. Pohled od místa křížení se silnicí III/36810 mezi Lukovou a Žichlínkem směrem na jih 

k Rychnovskému vrchu 

 

 



 
5. Lokalita přemostění železniční tratě č. 270 u Lukové  

 

 
6. Lukovský potok v místě přemostění 

 

 

 



 
7. Pohled na lesní porost při Lukovském potoce – střet s variantou A trasy  

 

 
8. Zemědělské pozemky v prostoru vedení trasy východně od Lukové 
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10. Okrajová zástavba Květné v místě přiblížení silnice  

 

 
11. Lokalita křížení se silnicí III/36811 – pohled k okrajové zástavbě Mladějova na Moravě 
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LESY
Lesy ochranné

lesy na mimořádně 
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Ostatní

les

I.

II.

III.

IV.

V.

LEGENDA

návrh trasy R35
návrh obchvatu 
Lanškrouna

I/43 - varianta A 
se staničením
I/43 - varianta B 
se staničením

12.0

!.

!.



9.0

8.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

12.0

11.0

10.0

DP Rudoltice

CHOPAV  
Východočeská křída

GEOLOGIE A VODA výkres 5

NÁZEV
PROJEKTU

ZADAL
ZPRACOVAL
DATUM

MĚŘÍTKO

11-2009
ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o.
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘELOŽKA SILNICE I/43 V ÚSEKU 
R35 - LANŠKROUN
OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 
O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1:30 000 0 400 800 1 200 1 600 m

2
S

LEGENDA

návrh trasy R35

výkres 5 - GEOLOGIE A VODA

HYDROLOGICKÉ POMĚRY
chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod
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