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ČÁST A - Údaje o oznamovateli 
1. Obchodní firma 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 56 
140 00 Praha 4 
zastoupený: 
správa Pardubice 
Hlaváčova 902 
530 02 Pardubice 
 
2. IČ 
65 99 33 90 
 
3. Sídlo 
Na Pankráci 56 
140 00 Praha 4 
zástupce: 
Hlaváčova 902 
530 02 Pardubice 
 
4. Oprávněný zástupce 
Ing. Bohumil Vebr 
Hlaváčova 902 
530 02 Pardubice 
tel.: 466 046 511 
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ČÁST B - Údaje o záměru 
I.  Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
I/36 Časy - Holice 
zařazení podle přílohy č. 1: 
Svým charakterem lze oznamovaný záměr zařadit následovně: 
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 

Bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 
třídy (záměry neuvedené v kategorii I). 

Sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad Pardubického kraje odbor 
životního prostředí a zemědělství v Pardubicích. 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru 
Zájmová oblast pro přeložku silnice I/36 Časy – Holice je poměrně jednoznačně vymezena. 
Přeložka začíná v prostoru jihovýchodně od obce Časy, kde se napojuje v km 39,248 
pasportu na konec přeložky „Silnice I/36 – Obchvat Sezemice“ a končí na západním okraji 
Holic, kde se v km 43,057 pasportu napojuje na  přeložku sil. I/36 vypracovanou v rámci 
akce „I/35 Holice – obchvat“.  

Dle zadání probíhá přeložka silnice I/36 převážně v původní trase, s výjimkou prostoru jižně 
od obce Horní Ředice, kde stávající silnice vykazuje nevhodné směrové vedení.  
Silnice I/36 v daném úseku probíhá převážně v extravilánu. 

Jedná se o silnici I. třídy s rozšířenou funkcí přivaděče z R 35 na stávající I/35, je navržena 
v kategorii S 9,5/70 dle ČSN 73 96101- projektování silnic a dálnic. 
  
3. Umístění záměru 
kraj: Pardubický 
obce: Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice  
katastrální území: Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Silnice I/36 začíná v Novém Městě, kde se odpojuje od silnice I/11 Chlumec nad Cidlinou – 
Hradec Králové. Z Nového Města vede do Lázní Bohdaneč a přes Pardubice pokračuje do 
Holic v Čechách, kde končí napojením na silnici I/35 Hradec Králové – Vysoké Mýto. 

Silnice I/36 je zařazena do vybrané silniční sítě. Po uvedení do provozu  dálnice D11 Praha 
– Hradec Králové a rychlostní silnice R35 v úseku Hradec Králové – Vysoké Mýto, bude  
význam silnice I/36 dále zvýšen, neboť bude připojovat okolní sídla na výše uvedenou síť 
dálnic a rychlostních komunikací. Dále bude silnice I/36 po dobu výstavby R35 v úseku Časy 
- Vysoké Mýto spojnicí mezi R35 a I/35. 

Oznamovaný záměr představuje přeložku silnice I/16 , která začíná v prostoru jihovýchodně 
od obce Časy, kde se napojuje v km 39,248 pasportu na konec přeložky „Silnice I/36 – 
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Obchvat Sezemice“ a končí na západním okraji Holic, kde se v km 43,057 pasportu napojuje 
na  přeložku sil. I/36 vypracovanou v rámci akce „I/35 Holice – obchvat“. 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant 

a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 

Stávající silnice I/36 v úseku Časy – Holice vykazuje značné dopravní závady. Jedná se 
zejména o nevyhovující směrové vedení v místě, kde se přimyká k jižnímu okraji Horních 
Ředic a o nevhodné výškové řešení, neboť niveleta  kopíruje značně zvlněný terén, 
orientace podélného sklonu se neustále mění a sklon dosahuje hodnot přes 6 %.  Šířkové  
uspořádání neodpovídá dané kategorii, životnost vozovky je již vyčerpána a odvodnění je 
řešeno převážně pomocí vsakovacích nevyhovujících příkopů. Souhrn výše uvedených 
nedostatků, spolu se  značným dopravním zatížením, vytváří nebezpečné úseky se 
zvýšenou dopravní nehodovostí, vede ke zpomalení projíždějících vozidel, a tím zvýšení 
spotřeby paliva, zvýšení dopadů na životní prostředí a ke snížení komfortu jízdy. Dopravní 
závady na silnici I/36 jsou takového rázu, že tranzitní doprava Holice – Pardubice využívá na 
místo silnice I/36 sil. III/29817 procházející Horními Ředicemi, kam přenáší  všechny 
nepříznivé dopady intenzivně provozované silnice I.třídy. V budoucnu bude řešená část 
silnice  I/36 v úseku Časy – Holice plnit nejenom funkci silnice 1. třídy, ale i funkci přivaděče 
z R35 do Holic. 
Všechny výše uvedené nepříznivé vlivy stávající silnice I/36 vedou k navržení nové trasy, 
která by tyto nepříznivé vlivy minimalizovala. 
 
5.1 Popis navržených variant 
Varianty přeložky silnice I/36 vycházejí z územně technických podmínek zájmového území a 
v ÚPSÚ Horních Ředic schváleného koridoru sil. I/36. Obě varianty se na začátku i konci 
napojují na silnici I/36 v místech jejího stávajícího průběhu. Varianta „B“ se odlišuje od 
varianty „A“ důslednějším sledováním stávající trasy silnice I/36, použitím směrových 
oblouků o menších poloměrech, menším záborem zemědělské půdy a odlišným napojením 
na silnici III/ 3051. 
(viz následující bod 6.) 
       
6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Popis navržených variant 
Varianta „A“ (v celkové situaci červená varianta) 
Varianta začíná cca 450 m za stávající křižovatkou sil. I/36 a III/32253, kde se napojuje na 
konec akce „Silnice I/36 – Obchvat Sezemice“ (studie). Pravým obloukem pokračuje v trase 
stávající silnice do prostoru „u křížku“ , kde  opouští stávající sil. I/36 a prochází ÚPSÚ 
vymezeným koridorem přes zemědělské pozemky jižně od obce Horní Ředice. Zde se stáčí 
levým obloukem k původní trase silnice I/36, na kterou se poté pravostranným obloukem 
připojuje. V km 2,520 se úrovňově kříží se silnicí III/3051. Po připojení  na trasu stávající I/36 
probíhá v přímé a končí  na „Silnici I/35 – Obchvat Holice“ (DÚR), resp. na začátku přeložky 
sil. I/36 navržené v rámci výše uvedené akce.  
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Délka trasy : 3,493 km 
 
Varianta „B“ (v celkové situaci modrá varianta) 

Stejně jako předcházející varianta „A“, tak i varianta „B“ začíná ve stejném místě, tj. cca 450 
m za stávající křižovatkou sil. I/36 a III/32253, kde se napojuje na konec akce „Silnice I/36 – 
Obchvat Sezemice“ (studie). Následně však sleduje důsledněji stávající trasu stávající sil. 
I/36. Dvěma pravostrannými oblouky se dostává do prostoru „u křížku“ a za pomocí levého a 
pravého oblouku o poloměrech 600 m prochází po zemědělských pozemcích. V km 2,400 se 
připojuje na původní trasu sil. I/36. Poté probíhá v přímé, pravostranným obloukem, 
levostranným obloukem, a v poslední části úseku se připojuje přímou na „Silnici I/35 – 
Obchvat Holice“ (DÚR), kde končí. V km 2,615 mimoúrovňově kříží silnici III/3051. 
Délka trasy : 3,579 km 
 
Geometrie trasy 
Technické parametry navržené trasy splňují podmínky ČSN 73 6101 projektování silnic a 
dálnic,  ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a souvisejících 
norem. Směrové i výškové řešení je ovlivněno průběhem stávající silnice I/36, silnicí I/36 na 
začátku a konci trasy navrženou v rámci jiné projektové dokumentace, koridorem určeným 
ÚPSÚ Horní Ředice, a reliéfem terénu. 
 
Směrové řešení 
Změna směrového vedení trasy je navržena pomocí kružnicových oblouků s přechodnicemi. 
Přehled navržených směrových oblouků 
Varianta „A“: 2000, 2500, 1500 
Varianta „B“: 2000, 800, 600, 600, 2000, 3000 
 
Výškové řešení 

Výškové řešení je ovlivněno niveletou silnice I/36 na začátku a konci úseku navrženou 
v rámci jiné projektové dokumentace, reliéfem terénu, odvodněním komunikace a 
vyrovnanou bilancí zemních prací. 
Přehled navržených podélných sklonů a výškových oblouků 
Varianta „A“: -4,17, vydutý 15000, +0,6, vydutý 40000, +1,9, vypuklý 20000, -1,18  
Varianta „B“: -4,17, vydutý 15000, +0,9, vypuklý 25000, -1,18 
Vzhledem k reliéfu terénu je niveleta vedena střídavě v zářezu a v násypu. Hloubka zářezů 
dosahuje v případě var. „A“ hodnot do 5,0 m, v případě var. „B“ do 4,0 m. Výška násypů pak 
je v případě var. „A“ do 5,5m, v případě var. „B“ do 6,5 m. 
 
Křižovatky 

V obou variantách kříží přeložená silnice I/36 silnici III/3051. V obou případech jsou navrženy 
na sil. I/36 pruhy pro levé odbočení. Důvodem není intenzita vozidel odbočujících vlevo dle 
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čl.6.3.5  ČSN 73 6102, ale zajištění plynulosti toku dopravy na hlavní komunikaci 
v okamžiku, kdy se silnice I/36 stane přivaděčem z R35 do Holic.  
 
Varianta „A“ 

V místě křížení silnice I/36 se silnicí III/3051 je navržena průsečná křižovatka. Úhel křížení je 
72o, což se blíží hodnotě 75 o dle ČSN, proto z úsporných důvodů návrh neuvažuje se 
směrovou úpravou silnice III/3051. Bezpečné odbočování vlevo ze silnice I/36 se zajištěno 
zřízením levých odbočovacích pruhů. Vozidla na sil. III/3051 jsou usměrněna navrženými 
kapkovitými ostrůvky.  

Stávající sil. I/36, v místech, ve kterých ji přeložka opouští, bude částečně využita jako sil. 
nižší kategorie a částečně bude sloužit pro přístup na zemědělské pozemky.        
  
Varianta „B“ 

K místu stávajícího křížení silnice I/36 a silnice III/3051 stoupá sil. III/3051 sklonem 6,0 % a  
přeložka sil. I/36 je vedena v tomto místě na násypu o výšce 6,0 m. Z těchto důvodů je 
křižování silnic navrženo mimoúrovňově, bez možnosti připojení, podjezdem III/3051 pod 
přeložkou silnice I/36. Napojení přeložky na sil. III/3051 je umožněno přes stávající úsek sil 
I/36 a sil. III/29817 v Horních Ředicích. To je možno nejen pro dnešní nízkou intenzitu 
provozu na sil. III/3051, ale výhledově zejména proto, že po vybudování R35 ztratí sil. 
III/3051 transitní význam. Pro tento účel je navržena nová styková křižovatka sil. I/36 - 
přeložka a stávající I/36 v km 2,066. Bezpečné odbočování vlevo ze silnice I/36 se zajištěno 
zřízením levých odbočovacích pruhů. Vozidla na sil. III/3051 jsou usměrněna navrženými 
kapkovitými ostrůvky.  

Stávající sil. I/36, v místech, ve kterých ji přeložka opouští, bude částečně využita jako sil. 
nižší kategorie a částečně bude sloužit pro přístup na zemědělské pozemky.        
  
Mosty 

Podrobné řešení mostů bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace. Prostorové 
uspořádání mostů bude v souladu s ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, konstrukce 
mostů budou navrženy na zatěžovací třídu A podle ČSN 73 6203 Zatížení mostů. 
 
Varianta „A“ 

V místech křížení přeložky sil. I/36 s přesunutými lokálními biokoridory, tj. v km 1,725 a v km 
3,162 jsou navrženy mosty o jednom poli o světlosti mostního otvoru 10,0 m.  

Dle „Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící 
živočichy“, vydala AOPK ČR, platí následující poměr mezi výškou, délkou a šířkou 
podchodu:   (v x d : š) je větší než 1,5, při minim. výšce  2,5 m 
platí pro živočichy do velikosti srnce a prasete divokého  
most v km 1,725 2,5 x 11 : 10 = 2,75, což je více než požadovaných 1,5 
most v km 3,180 3,5 x 11 : 10 = 3,85, což je více než požadovaných 1,5  
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Most v km 1,725 bude současně sloužit pro převedení povrchové vody stékající z přilehlého 
svahu. 
V místě křížení sil. I/36 s polní cestou v km 2,835 je navržen most o jednom poli o světlosti 
mostního otvoru 15 m. Most bude sloužit pro zemědělskou techniku. Zatěžovací třída B. 
 
Varianta „B“ 

V místech křížení přeložky sil. I/36 s přesunutými lokálními biokoridory, tj. v km 1,810 a v km 
3,248 jsou navrženy mosty o jednom poli o světlosti mostního otvoru 10,0 m.  
most v km 1,810 2,5 x 11 : 10 = 2,75, což je více než požadovaných 1,5 
most v km 3,265 4,5 x 11 : 10 = 4,95, což je více než požadovaných 1,5 
V místě křížení přeložky sil. I/36 se silnicí III/3051 je navržen most o jednom poli o světlosti 
most. otvoru 13,0 m.  
 
Přeložky komunikací 
Varianta „A“ 

Z důvodu zvýšení nivelety přeložky sil. I/36 v místě křížení se sil. III/3051, je nutno výškově 
přeložit silnici III/3051 v délce cca 370 m. Kategorie přeložky sil III/30561 bude S 7,5/60. 
Trasa je vedena v přímé. Podélný sklon nivelety je navržen v hodnotách 3,5 %, -3,5 % a –5,0 
%. 
 
Varianta „B“ 

Napojení sil. III/3051 na přeložku sil I/36 je navrženo přeložkou v délce cca 130 m. Kategorie 
přeložky S 7,5/50. Trasa je vedena v přímé a oblouku o poloměru 75,0 m. Niveleta stoupá 
k přeložce sil. I/36 pod sklonem 3,0 %. 
 
Hospodářské sjezdy 
Po trase přeložky se nachází cca 25 hospodářských sjezdů. Vzhledem k vedení nivelety 
(velké zářezy a násypy)  vycházejí délky hospodářských sjezdů poměrně značné. Pro 
snížení nákladů je nutno v dalším stupni projektové dokumentace redukovat množství 
existujících hospodářských a jejich počet a umístění projednat s majiteli pozemků. 
 
Demolice 
Varianta „A“ 

V katastru nemovitostí je po levé straně přeložky v cca km 3,250 parcela 43, vedená jako 
zastavěná plocha. Ve skutečnosti stavba již neexistuje. Po pravé straně přeložky v cca km 
3,300 je nově opravená kaplička (v kú parcela PK 1495/1, vedena jako orná). Protože 
zasahuje do tělesa silniční komunikace bude staticky zajištěna.  
 
Varianta „B“ 

Po levé straně přeložky (parcela PK 1001/3 – orná) je v cca km 1,490 udržovaný křížek 
spolu se čtyřmi nově vysazenými lipami. Vzhledem k tomu, že koliduje s přeložkou sil. I/36, 
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bude demontován a spolu s lipami vybudován na jiném určeném místě.  V katastru 
nemovitostí je po levé straně přeložky v cca km 3,340 parcela 43, vedená jako zastavěná 
plocha. Ve skutečnosti stavba již neexistuje. Po pravé straně přeložky v cca km 3,390 je 
nově opravená ( v kú parcela PK 1495/1, vedena jako orná). Protože zasahuje do tělesa 
silniční komunikace bude staticky zabezpečena.  
  
Odvodnění 
Varianta „A“ 
Odvodnění komunikace je řešeno v úseku 0,000 – 1,600 km otevřenými příkopy podél 
komunikace. Příkopy v úseku 0,000 – 0,130 budou zaústěny v km 0,130 do nově zřízeného 
příkopu (přes zemědělské pozemky) v délce cca 40,0 m, který navazuje na stávající vodoteč. 
Příkopy v úseku 0,130 – 1,400 budou svedeny do vsakovací jímky umístěné v nejnižším 
místě, tj. v cca 0,750 km. Příkopy v úseku 1,400 – 1,600 budou svedeny v km 1,500 do 
stávajícího příkopu polní cesty. Výše uvedené odvodňovací zařízení (s vyjímkou vsakovací 
jímky) svádějí vodu do stávající vodoteče po pravé straně přeložky v polích.  

V úseku  cca 1,600 – 2,350 km jsou povrchové vody z komunikace svedeny pomocí uličních 
vpustí do kanalizace (délky 850,0 m) umístěné ve vozovce. Odtud je voda svedena v km 
1,500 do stávajícího příkopu polní cesty a dále do stávající vodoteče. Z úsporných důvodů 
(jednostranný obrubník), je v tomto úseku vozovka navržena s jednostranným příčným 
sklonem.  
Odvodnění komunikace v úseku 2,350 – KÚ je otevřenými příkopy  podél komunikace. 
Z příkopů v úseku 2,350 – 3,000 je voda svedena v km 2,480 do stávajících příkopů, podél 
silnice III/3051 a dále do stávající vodoteče. Příkopy v úseku 3,000 – 3,290 jsou zaústěny 
v km 3,168 do nového otevřeného příkopu (délky 235 m), podél polní cesty. V intravilánu 
obce je otevřený příkop nahražen kanalizací délky 145 m, zaústěné do Ředického potoka. 
Příkopy v úseku 3,290 – KÚ jsou svedeny do vsakovací jímky zbudované v rámci stavby 
„I/35 – Obchvat Holic“.  

Veškeré povrchové vody z úseku 2,350 – 3,000 přeložky I/36 a z části přeložky III/3051 
situované jižně od I/36 jsou sváděny do vodoteče v polích, pouze  voda z přeložky sil. 
III/3051 severně od sil. I/36 a voda z opuštěné části sil. I/36 je svedena stávajícími příkopy a 
následně kanalizací obce Horní Ředice do Ředického potoka. Z výše uvedeného vyplývá, že 
množství povrchových vod z komunikace, které stékají do obecní kanalizace, bude po 
realizaci přeložky menší než v současné době, tzn. že není nutno kanalizaci rekonstruovat. 
V místech zaústění příkopů do vodotečí budou zřízeny záchytné jímky s hradítky, které 
umožní zabránit kontaminaci vod při případné havárii vozidel na přeložce silnic 
Vhodnost vsakovacích jímek bude posouzena v dalším stupni projektové dokumentace, po 
provedení geologického průzkumu. 
 
Varianta „B“ 

Odvodnění komunikace je řešeno v úseku 0,000 – 1,700 km otevřenými příkopy podél 
komunikace. Příkopy v úseku 0,000 – 0,130 budou zaústěny v km 0,130 do nově zřízeného 
příkopu (přes zemědělské pozemky) v délce cca 40,0 m, který navazuje na stávající vodoteč. 
Příkopy v úseku 0,130 – 1,400 budou svedeny do vsakovací jímky umístěné v nejnižším 
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místě, tj. v cca 0,750 km. Příkopy v úseku 1,400 – 1,700 budou svedeny v km 1,515 do 
stávajícího příkopu polní cesty a dále do stávající vodoteče. Výše uvedené odvodňovací 
zařízení (s vyjímkou vsakovací jímky) svádějí vodu do stávající vodoteče po pravé straně 
přeložky v polích.  

V úseku  cca 1,700 – 2,370 km jsou povrchové vody z komunikace svedeny pomocí uličních 
vpustí do kanalizace (délky 900,0 m) umístěné ve vozovce. Odtud je voda svedena v km 
1,515 do stávajícího příkopu polní cesty a dále do stávající vodoteče. Z úsporných důvodů 
(jednostranný obrubník), je v tomto úseku vozovka navržena s jednostranným příčným 
sklonem.  

Odvodnění komunikace v úseku 2,370 – KÚ je otevřenými příkopy  podél komunikace. 
Z příkopů v úseku 2,370 – 3,050 je voda dále svedena v km 2,620 do kanalizace délky 180 
m, dále do stávajících příkopů, podél silnice III/3051 a odtud do stáv. vodoteče.. Příkopy v 
úseku 3,050 – 3,360 jsou zaústěny v km 3,250 do nového otevřeného příkopu (délky 235 m), 
podél polní cesty. V intravilánu obce je otevřený příkop nahražen kanalizací délky 130 m 
zaústěné do Ředického potoka . Příkopy v úseku 3,360 – KÚ jsou svedeny do vsakovací 
jímky zbudované v rámci stavby „I/35 – Obchvat Holic“.  

V místech zaústění příkopů do vodotečí budou zřízeny záchytné jímky s hradítky, které 
umožní zabránit kontaminaci vod při případné havárii vozidel na přeložce silnic. 

Vhodnost vsakovacích jímek bude posouzena v dalším stupni projektové dokumentace, po 
provedení geologického průzkumu. 
 
Podmiňující předpoklady 
Před zahájením prací na přeložce silnice I/36 Časy - Holice je třeba zajistit provedení 
překládek inženýrských sítí. 
Varianta „A“ 

Telekomunikační kabely budou přeloženy: v km 0,710 – 0,910 v délce cca 200 m, v km 
1,480 v délce cca 150 m, v km 2,750 – 3,000 v délce 2x 300 m a v km 3,350 v délce cca 80 
m. Kabely jsou v správě SPT Telecom a.s. Pardubice.   
Závlahový systém bude přeložen: v km 0,170 – 0,310 v délce cca 150 m, v km m0,570 
v délce 50 m, v km 1,050 v délce cca 50 m,  v km 1,490 v délce 50 m, v km 2,050 v délce 
cca 70 m a v km 2,550 v délce cca 200 m.  Závlahový systém je ve správě Zemědělská a 
vodohospodářská správa Pardubice. 

Meliorace budou upraveny: v kú Dolní Ředice v rozsahu cca 8000 m2 a v kú Horní Ředice 
v rozsahu cca 3000 m2. meliorace jsou ve správě Zemědělská a vodohospodářská správa 
Pardubice. 

Plynovody budou přeloženy:  v km 2,000 VTL v délce cca 150 m, uložení plynovodu do 
chráničky v délce cca 40 m (přeložka sil. III/3051)  a  v km 2,490 kabel SKAO v délce cca 
150 m. Plynovodní zařízení je ve správě  Vč. plynárenská a.s. Hradec Králové, provoz. 
středisko Pardubice.  
Varianta „B“ 

Telekomunikační kabely budou přeloženy: v km 0,420 – 0,510 v délce cca 90 m, v km 1,370 
– 1,640 v délce cca 330 m a v km 3,435 v délce 80 m. Kabely jsou v správě SPT Telecom 
a.s. Pardubice.   
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Závlahový systém bude přeložen: v km 0,170 – 0,310 v délce cca 150 m, v km 0,570 v délce 
cca 50 m,  v km 1,060 v délce 50 m, v km 1,500 – 1,640 v délce cca 220 m, v km 1,970 
v délce cca 70 m, v km  2,420 – 2,630 v délce cca 200 m a v km 2,630 chránička v délce cca 
40 m.  Závlahový systém je ve správě Zemědělská a vodohospodářská správa Pardubice. 

Meliorace budou upraveny: v kú Dolní Ředice v rozsahu cca 2000 m2 a v kú Horní Ředice 
v rozsahu cca 10000 m2. meliorace jsou ve správě Zemědělská a vodohospodářská správa 
Pardubice. 

Plynovody budou přeloženy:  v km 1,800 VTL v délce cca 100 m, v km 2,600 chránička 
kabelu SKAO v délce cca 50 m. Plynovodní zařízení je ve správě  Vč. plynárenská a.s. 
Hradec Králové, provoz. středisko Pardubice.  
Elektrické vedení NN bude opatřeno chráničkou v km 2,590 v délce cca 50 m. El. vedení je 
ve správě Vč. energetika a.s. Pardubice. 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
V době zpracování oznámení nebyly známy konkrétní termíny realizace záměru.  
  
8. Výčet dotčených  územně samosprávných celků 
Kraj: Pardubický   
Obce: Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice 

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

tato rozhodnutí vydávat 
Územní rozhodnutí a stavební povolení – pověřený stavební úřad. 

Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (místně příslušný 
obecní úřad). 
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II.  Údaje o vstupech 

1. Půda 
Varianta „A“ 
Trvalé zábory zemědělské půdy podle katastrálního území: 
Dolní Ředice   1,20 ha 
Horní Ředice   6,20 ha 
Holice    0,12 ha  
celkem   7,52 ha 
 
Varianta „B“ 
Trvalé zábory zemědělské půdy podle katastrálního území: 
Dolní Ředice   1,00 ha 
Horní Ředice   4,60 ha 
Holice    0,12 ha  
celkem   5,72 ha  

 

U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 31901, 31911, 32011 a 32310 zařazené do III. 
a IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. 
 

2. Voda 
Odběr vody  
Voda bude odebírána během výstavby, po uvedení stavby do provozu nebude odebírána ani 
pitná ani technologická voda. Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti 
stavebních prací.  

Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka (dle směrnice MLVH ČSR a MZD 
ČSSR č. 9/1973 Sb.): 
- pitná 5 l/os./směna 
- mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz) 
Počet pracovníků na stavbě není v této fázi přípravy znám. 
 
Pro provozní účely 
Provozní, technologická voda bude spotřebovávána pro: 

− výrobu betonových a maltových směsí 

− kropení betonů během tuhnutí 

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

− očistu vozidel a stavebních strojů 
Největší spotřeba bude u dodavatele betonů. 
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Spotřeba vody celkem 
Spotřeba pitné a technologické vody není v této fázi přípravy známa. 
 
Zdroj vody 
Voda pro hygienické potřeby během výstavby bude zajišťována obvyklým způsobem(dovoz 
balené vody, cisterny, případně napojením objektů na existující rozvody vody) a to podle 
charakteru a umístění staveništního zařízení (dočasné objekty zařízení staveniště, mobilní 
sociální zařízení apod.).  

Pro technologické účely pro výrobu betonových směsí bude voda odebírána v místě výrobny, 
pro ostatní potřeby (zkrápění, čištění apod.) bude voda odebírána z místní sítě, případně 
může být využito vody z povrchových zdrojů. 
   

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Suroviny pro výstavbu 
Pro výstavbu záměru se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů: 
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci vozovky 

Zdrojem těchto materiálu bude standardní těžebna dodavatelské organizace. 
- živičný kryt vozovky 

Zdrojem bude obalovna dodavatelské organizace. 
- železo pro armatury, svodidla, sloupy, apod. 
- betonové prefabrikáty, uliční vpusti, apod. 

Jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území. 

Upřesnění množství a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni 
projektové přípravy. 
- elektrická energie potřebná při výstavbě 

Její množství není v této fázi přípravy známo, každopádně bude čerpána z veřejné sítě. 
 
Suroviny pro provoz 
Provoz silnice I/36 neklade nároky na spotřebu elektrické nebo tepelné energie, zemního 
plynu případně dalších energií. 
 

4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Výstavba 
Varianta „A“ 

V předstihu, bez vyloučení dopravy, je možno vybudovat část přeložky ležící mimo stávající 
silnici I/36, včetně mostních objektů v km 1,725 a 2,835 a úrovňové křižovatky se silnicí 
III/3051. Zbývající část přeložky v úseku 0,000 – 1,400 a 2,900 – KÚ bude možno provést 
vzhledem k rozdílnosti nivelet stávající silnice I/36 a její přeložky pouze s úplným vyloučením 
dopravy. Transitní doprava bude vedena po náhradní trase z Býště do Sezemic po silnici 
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II/298, popř. po silnici II/322 z Vysoké u Holic do Pardubic. Místní doprava pak po silnici III/ 
29817 z Holic přes Horní a Dolní Ředice a Choteč do Sezemic.   
 
Varianta „B“ 

Stejně jako u varianty „A“ je možno v předstihu, bez vyloučení dopravy, vybudovat část 
přeložky ležící mimo stávající silnici I/36, včetně mostního objektu v km 1,810 a úrovňové 
křižovatky napojující Horní Ředice. Zbývající část přeložky v úseku 0,000 – 1,400 a 2,300 – 
KÚ bude možno provést vzhledem k rozdílnosti nivelet stávající silnice I/36 a její přeložky 
pouze s úplným vyloučením dopravy. Transitní doprava bude vedena po náhradní trase 
z Býště do Sezemic po silnici II/298, popř. po silnici II/322 z Vysoké u Holic do Pardubic. 
Místní doprava pak po silnici III/ 29817 z Holic přes Horní a Dolní Ředice a Choteč do 
Sezemic. 
 
Provoz 
Vybudováním oznamovaného záměru dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu a ke zvýšení propustnosti tohoto úseku silnice I/36.   
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 
Hlavní zdroje znečištění ovzduší 
Ve fázi výstavby 
1.1 Zemní práce během výstavby - skrývky, zářezy, násypy, 
1.2 Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby, 
1.3 Emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě. 

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

Jedná se o běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti. 
Množství emitovaných škodlivin 

Vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi projektové přípravy a nemožnosti určit 
klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat nelze množství emitovaných 
škodlivin stanovit. 

V každém případě je nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem 
nadměrné prašnosti vhodným způsobem - např. skrápěním. 
 
Ve fázi provozu 
Počty vozidel na silnici I/36 

sil. sčítací 
profil 

rok T O M S 

I/36 5-2120 2005 1195 4607 16 5818 

I/36 5-2110 2005 1195 4607 16 5818 

 
Očekávané intenzity automobilové dopravy pro rok 2020 

sil. sčítací 
profil 

rok T O M S 

I/36 5-2120 2020 1266 5942 16 7224 

I/36 5-2110 2020 1266 5942 16 7224 

 
Vysvětlivky zkratek: 

   T  – Těžká motorová vozidla a přívěsy 

   O  – Osobní a dodávkové automobily 

   M  – Jednostopá motorová vozidla 

   S  – Součet všech motorových vozidel a přívěsů 

 

Dle Sčítání dopravy 2005 a výhledových koeficientů ŘSD. 

 



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

 

 eko           team 
 

18 
 

Přehled emisí z dopravy – rok 2008 

emise NOX NO2 PM10 Benzen 

Osobní automobil, benzin 80 km/h, 2008, EURO 2 

g/km 0,3355 0,0067 0,0011 0,0047 

Osobní automobil, diesel 80 km/h, 2008, EURO 2 

g/km 0,5841 0,0469 0,0515 0,0005 

Nákladní automobil, diesel 80 km/h, 2008, EURO 2 

g/km 15,3084 0,7668 0,3588 0,0147 

Celkem 

g/s/m 2,36E-04 1,21E-05 6,36E-05 3,41E-07 

 
 
Přehled emisí z dopravy – rok 2020 

emise NOX NO2 PM10 Benzen 

Osobní automobil, benzin 80 km/h, 2010, EURO 4 

g/km 0,1239 0,0025 0,0011 0,0024 

Osobní automobil, diesel 80 km/h, 2010, EURO 4 

g/km 0,2221 0,0178 0,0217 0,0004 

Nákladní automobil, diesel 80 km/h, 2010, EURO 4 

g/km 1,6037 0,0803 0,0570 0,0052 

Celkem 

g/s/m 3,53E-05 1,87E-06 1,69E-06 1,72E-07 

 

Výpočet byl proveden pro cílový rok 2020 – pro tento rok byly uvažovány i frekvence dopravy 
na komunikacích. Emisní faktory jsou však stanoveny MŽP (MEFA 02) pouze do roku 2010, 
proto byly uvažovány emisní faktory roku 2010. 
Výpočet byl proveden pomocí programu Symos97 verze 2006-6, licence Ekoteam č. 
34365665. 
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2. Odpadní vody 
Splachové dešťové vody 
Varianta „A“ 

Odvodnění komunikace je řešeno v úseku 0,000 – 1,600 km otevřenými příkopy podél 
komunikace. Příkopy v úseku 0,000 – 0,130 budou zaústěny v km 0,130 do nově zřízeného 
příkopu (přes zemědělské pozemky) v délce cca 40,0 m, který navazuje na stávající vodoteč. 
Příkopy v úseku 0,130 – 1,400 budou svedeny do vsakovací jímky umístěné v nejnižším 
místě, tj. v cca 0,750 km. Příkopy v úseku 1,400 – 1,600 budou svedeny v km 1,500 do 
stávajícího příkopu polní cesty. Výše uvedené odvodňovací zařízení (s vyjímkou vsakovací 
jímky) svádějí vodu do stávající vodoteče po pravé straně přeložky v polích.  

V úseku  cca 1,600 – 2,350 km jsou povrchové vody z komunikace svedeny pomocí uličních 
vpustí do kanalizace (délky 850,0 m) umístěné ve vozovce. Odtud je voda svedena v km 
1,500 do stávajícího příkopu polní cesty a dále do stávající vodoteče. Z úsporných důvodů 
(jednostranný obrubník), je v tomto úseku vozovka navržena s jednostranným příčným 
sklonem.  

Odvodnění komunikace v úseku 2,350 – KÚ je otevřenými příkopy  podél komunikace. 
Z příkopů v úseku 2,350 – 3,000 je voda svedena v km 2,480 do stávajících příkopů, podél 
silnice III/3051 a dále do stávající vodoteče. Příkopy v úseku 3,000 – 3,290 jsou zaústěny 
v km 3,168 do nového otevřeného příkopu (délky 235 m), podél polní cesty. V intravilánu 
obce je otevřený příkop nahrazen kanalizací délky 145 m, zaústěné do Ředického potoka. 
Příkopy v úseku 3,290 – KÚ jsou svedeny do vsakovací jímky zbudované v rámci stavby 
„I/35 – Obchvat Holic“.  

Veškeré povrchové vody z úseku 2,350 – 3,000 přeložky I/36 a z části přeložky III/3051 
situované jižně od I/36 jsou sváděny do vodoteče v polích, pouze  voda z přeložky sil. 
III/3051 severně od sil. I/36 a voda z opuštěné části sil. I/36 je svedena stávajícími příkopy a 
následně kanalizací obce Horní Ředice do Ředického potoka. Z výše uvedeného vyplývá, že 
množství povrchových vod z komunikace, které stékají do obecní kanalizace, bude po 
realizaci přeložky menší než v současné době, tzn. že není nutno kanalizaci rekonstruovat. 

V místech zaústění příkopů do vodotečí budou zřízeny záchytné jímky s hradítky, které 
umožní zabránit kontaminaci vod při případné havárii vozidel na přeložce silnic 

Vhodnost vsakovacích jímek bude posouzena v dalším stupni projektové dokumentace, po 
provedení geologického průzkumu. 
 
Varianta „B“ 
Odvodnění komunikace je řešeno v úseku 0,000 – 1,700 km otevřenými příkopy podél 
komunikace. Příkopy v úseku 0,000 – 0,130 budou zaústěny v km 0,130 do nově zřízeného 
příkopu (přes zemědělské pozemky) v délce cca 40,0 m, který navazuje na stávající vodoteč. 
Příkopy v úseku 0,130 – 1,400 budou svedeny do vsakovací jímky umístěné v nejnižším 
místě, tj. v cca 0,750 km. Příkopy v úseku 1,400 – 1,700 budou svedeny v km 1,515 do 
stávajícího příkopu polní cesty a dále do stávající vodoteče. Výše uvedené odvodňovací 
zařízení (s výjimkou vsakovací jímky) svádějí vodu do stávající vodoteče po pravé straně 
přeložky v polích.  
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V úseku  cca 1,700 – 2,370 km jsou povrchové vody z komunikace svedeny pomocí uličních 
vpustí do kanalizace (délky 900,0 m) umístěné ve vozovce. Odtud je voda svedena v km 
1,515 do stávajícího příkopu polní cesty a dále do stávající vodoteče. Z úsporných důvodů 
(jednostranný obrubník), je v tomto úseku vozovka navržena s jednostranným příčným 
sklonem.  

Odvodnění komunikace v úseku 2,370 – KÚ je otevřenými příkopy  podél komunikace. 
Z příkopů v úseku 2,370 – 3,050 je voda dále svedena v km 2,620 do kanalizace délky 180 
m, dále do stávajících příkopů, podél silnice III/3051 a odtud do stáv. vodoteče.. Příkopy v 
úseku 3,050 – 3,360 jsou zaústěny v km 3,250 do nového otevřeného příkopu (délky 235 m), 
podél polní cesty. V intravilánu obce je otevřený příkop nahrazen kanalizací délky 130 m 
zaústěné do Ředického potoka . Příkopy v úseku 3,360 – KÚ jsou svedeny do vsakovací 
jímky zbudované v rámci stavby „I/35 – Obchvat Holic“.  
V místech zaústění příkopů do vodotečí budou zřízeny záchytné jímky s hradítky, které 
umožní zabránit kontaminaci vod při případné havárii vozidel na přeložce silnic. 
Vhodnost vsakovacích jímek bude posouzena v dalším stupni projektové dokumentace, po 
provedení geologického průzkumu. 
 

Nejvýznamnější znečišťující látkou ve splachových dešťových vodách jsou posypové soli. 
Toto znečištění vzniká pouze v zimním období. Posypové soli obsahují především chlorid 
sodný (NaCl), některé druhy obsahují menší množství chloridu vápenatého (CaCl2).  
Výzkumem bylo zjištěno, že z celkového množství aplikovaných solí se do vodotečí dostává 
cca 30 %, zbytek je rozptýlen rozstřikem do nejbližšího okolí komunikace. Posypové soli 
neohrožují zdraví, ale působí nepříznivě na asimilační orgány rostlin (Cl-), sodné kationty pak 
zhoršují vlastnosti půdy v bezprostřední blízkosti komunikací. 

Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích 1. třídy v hodnoceném prostoru v 
současné době při zimním posypu komunikací používá max. 20 g posypových materiálů na 1 
m2, za jedno zimní období se pak aplikuje cca 1 kg posypových materiálů na 1 m2. Většinou 
se používají posypové soli z dolu Klodawa s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitním obsahem 
těžkých kovů. V poslední době se přechází na posypové materiály s 98,8 % NaCl.  

Dále jsou splachové dešťové vody znečištěny látkami vznikajícími při provozu na pozemních 
komunikacích. Těmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, úkapy ropných látek, ztráty 
přepravovaných materiálů, obrusy brzdového obložení apod. Toto znečištění je minimální a 
prakticky neměřitelné. 
Splaškové odpadní vody 
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a 
budou řešeny v rámci těchto areálů. Při zřizování dočasných zařízení staveniště v trase 
rozšíření je nutné osazení chemických WC. 
Celkové množství odpadních vod 
Splachové odpadní vody 
Celkové množství odpadních vod je stanoveno na základě výpočtu. Výpočet vychází z 
celkového úhrnu srážek za rok – 621 mm, množství srážek v zimním období 223  mm           
a z plochy zpevněné vozovky. 
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Výpočet množství splachových odpadních vod 
Varianta A 

Období Úhrn srážek Koef odtoku   

ROK 621 asfalt pole 

    0.8 0.1 

Plocha m2 Odtok m3 Q355d l/s ΔQ355d l/s 

33 250 16 519 0,54 0,04 

  

Období Úhrn srážek Koef odtoku   

ZIMA 223 asfalt pole 

    0.8 0.1 

Plocha m2 Odtok m3 Q355d l/s ΔQ355d l/s 

33 250 5 932 0,19 0,01 

  

Ze zpevněných ploch silnice I/36 ve variantě A bude odtékat do recipientů celkem 16,5 tis. 
m3 splachových vod ročně, z toho 5,9 m3 v zimním období. Průměrný roční odtok z 
komunikace bude Q355d = 0,54 l/s, v zimní období 0,19 l/s. 
Navýšení množství splachových odpadních vod oproti stávajícímu stavu představuje 
navýšení stávajícího průtoku o ∆Q355d = 0,04 l/s. 
 
Varianta B 

Období Úhrn srážek Koef odtoku   

ROK 621 asfalt pole 

    0.8 0.1 

Plocha m2 Odtok m3 Q355d l/s ΔQ355d l/s 

34 200 16 991 0,55 0,06 

  

Období Úhrn srážek Koef odtoku   

ZIMA 223 asfalt pole 

    0.8 0.1 

Plocha m2 Odtok m3 Q355d l/s ΔQ355d l/s 

34 200 6 101 0,20 0,02 

  
Ze zpevněných ploch silnice I/36 ve variantě B bude odtékat do recipientů celkem 17 tis. m3 
splachových vod ročně, z toho 6,1 m3 v zimním období. Průměrný roční odtok z komunikace 
bude Q355d = 0,55 l/s, v zimní období 0,20 l/s. 

Navýšení množství splachových odpadních vod oproti stávajícímu stavu představuje 
navýšení stávajícího průtoku o ∆Q355d = 0,06 l/s. 
Splaškové odpadní vody 
Budou vznikat pouze během výstavby u stavebních firem, jejich množství lze odhadnout na 
500 m3/rok. 
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Technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají 
Výstavba 

Během výstavby bude vznikat omezené množství odpadních vod v důsledku odtoku 
dešťových srážek z výstavby přeložky. 
U stavebních firem budou během výstavby vznikat splaškové odpadní vody. 
Provoz 

Při provozu budou vznikat odpadní vody v důsledku odtoku srážkových vod ze zpevněného 
povrchu vozovky.  
 
Množství vypouštěného znečištění 
Splachové dešťové vody 
Za celé zimní období se předpokládá aplikace 1 kg posypových materiálů na 1 m2 
komunikace. Koncentrace NaCl se předpokládá 98,8%. Přepočítávací koeficient pro obsah 
chloridových iontů je 0,6. 

Z toho množství se dostane do recipientu 30%, zbytek bude dle zkušeností rozptýlen do 
nejbližšího okolí komunikace. 
 
Množství vypouštěného znečištění 
varianta A 

Plocha Množství Cl- do recipientu (kg) 

33 250 5 913 

 

Během jednoho zimního období bude ze zpevněných ploch silnice I/36 ve variantě A odtékat 
5,9 t chloridových iontů. 
 
varianta B 

Plocha Množství Cl- do recipientu (kg) 

34 200 6 082 

 

Během jednoho zimního období bude ze zpevněných ploch silnice I/36 ve variantě B odtékat 
6,1 t chloridových iontů.  
 
Technologické odpadní vody 
Množství těchto vod bude minimální a jejich vznik bude občasný. Jedná se např. o vody 
používané při očistě vozidel a mechanismů. Vody použité při kropení betonů budou většinou 
vypařeny nebo chemicky vázány. 
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3. Odpady 
Fáze výstavby 
Během výstavby a provozu rekonstruované silnice I/36 budou vznikat různé druhy odpadů 
všech kategorií. Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností 
všech původců (právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti 
odpad vzniká), kteří se budou na výstavbě komunikace podílet bez ohledu na původního 
vlastníka nebo generálního dodavatele. 

Nakládání s odpady se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. a Vyhlášek č. 381/2001 až 384/2001 
Sb..  

Povinností každého je předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti. Odpady jejichž vzniku nelze zabránit musí být přednostně využity v souladu 
s citovaným zákonem o odpadech, přičemž materiálové využití má přednost před jiným 
využitím odpadů. Další povinností každého, kdo předává odpady k využití, případně 
odstranění je zjistit, zda osoba, které předává odpady do vlastnictví je oprávněna          
(podle citovaného zákona o odpadech) k jejich převzetí. 
Vzhledem k tomu, že v níže uvedeném seznamu odpadů, jejichž vznik je ve fázi výstavby 
záměru předpokládán, jsou uvedeny i odpady kategorie nebezpečný odpad, musí osoba 
nakládající s těmito odpady vlastnit souhlas příslušného správního orgánu k předmětnému 
způsobu  nakládání s odpady. 

Množství odpadů nebylo možno v této fázi projektové přípravy stanovit, důležité však je, aby 
jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a provozu. 
 
Předpokládané hlavní druhy odpadů 

Číslo K Název Vznik Nakládání 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv Příprava trasy, údržba 
příkopů 

Kompostování společně 
s odpadem z obcí, skládka 
KO 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Provoz st. organizací Recyklace 

15 01 02 O Plastové obaly Provoz st. organizací Recyklace 

15 01 04 O Kovové obaly Provoz st. organizací Recyklace 

15 01 06 O Směsné obaly Provoz st. organizací Skládka 

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

Nátěry Vytřené obaly - recyklace, 
se zbytky barev - spalovna 
NO 

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

Autopark st. organizací, 
provoz st. organizací 

Spalovna NO 

16 06 01 N Olověné akumulátory Autopark st. organizací Recyklace 

17 01 01 O Beton Případné demolice, opravy 
stavby 

Recyklace 

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

Úpravy stáv. komunikací, 
výstavba 

Recyklace, skládka 
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17 04 05 O Železo a ocel Provoz st. organizací Recyklace 

17 04 07 O Směsné kovy Provoz st. organizací Recyklace 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

Zemní práce, nevhodná 
pro stavbu 

Rekultivace, uložení na 
skládce zemin 

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

Případné demolice Recyklace, skládka  

19 08 02 O Odpady z lapák písku  Odvádění splachových vod 
do toku 

Skládka 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Pracovníci st. organizací, 
parkoviště 

Skládka KO 

20 03 03 O Uliční smetky Čištění komunikací Skládka KO 

 
 
Fáze provozu 
Při provozu záměru budou vznikat odpady především při úklidu a údržbě této komunikace. 

Číslo K Název Vznik Nakládání 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad Údržba příkopů kompostování 

20 03 03 O Uliční smetky Čištění komunikací odstraňování 

20 03 06  O Odpad z čištění kanalizace Čištění kanalizace odstraňování 

 

Před uvedením posuzovaného úseku silnice do provozu bude silnice zahrnuta do 
odpadového hospodářství provozovatele. Bude vedena evidence odpadů, ve které bude 
stanoveno množství, místo vzniku a způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů 
vznikajících při provozu silnice. 
 
 
K tomuto bodu navrhujeme následující opatření: 

V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a 
systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky 
škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.  

Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy,  výkopových materiálů 
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie 
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od 
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků. 

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství 
odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich 
likvidace. 
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4. Ostatní 
Hluk a vibrace 
Výstavba 
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při stavbě 
uvažovaného záměru. 

Hluk rypadel používaných při stavbách pozemních komunikací se udává mezi 80 - 95 dB(A) 
ve vzdálenosti 5 m, hluk nákladních vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m. 
Provoz 
Silnice I/36 je liniovým zdrojem hluku, který vzniká v důsledku provozu vozidel po 
komunikaci. 

Vzhledem k tomu, že hluková problematika u tohoto typu staveb je jednou z klíčových, je 
podrobně řešena v dalších částech oznámení. 
 
Vibrace 
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů. Za provozu 
komunikace budou vznikat vibrace v důsledku jízdy vozidel. 
Vibrace se projevují max. do vzdálenosti několika metrů, dosahují frekvencí 30 - 150 Hz a 
amplitud několika desítek µm. Dle odborné literatury a praktických zkušeností nedochází při 
automobilovém provozu na silnicích vybudovaných dle aktuálních technických norem ke 
vzniku nadlimitních vibrací. 
Stavba a provoz oznamovaného záměru nebude zdrojem nadměrných vibrací. 
 
Záření radioaktivní, elektromagnetické 
Stavba a provoz oznamovaného záměru nebude zdrojem radioaktivního ani 
elektromagnetického záření. 
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ČÁST C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 

1.1 Územní systém ekologické stability krajiny 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor 
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, 
regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory. 
 
Varianta „A“ 

V místech křížení přeložky sil. I/36 s přesunutými lokálními biokoridory, tj. v km 1,725 a v km 
3,162 jsou navrženy mosty o jednom poli o světlosti mostního otvoru 10,0 m.  

Dle „Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící 
živočichy“, vydala AOPK ČR, platí následující poměr mezi výškou, délkou a šířkou 
podchodu:   (v x d : š) je větší než 1,5, při minim. výšce  2,5 m 
platí pro živočichy do velikosti srnce a prasete divokého  
most v km 1,725 2,5 x 11 : 10 = 2,75, což je více než požadovaných 1,5 
most v km 3,180 3,5 x 11 : 10 = 3,85, což je více než požadovaných 1,5  
 

Most v km 1,725 bude současně sloužit pro převedení povrchové vody stékající z přilehlého 
svahu. 

V místě křížení sil. I/36 s polní cestou v km 2,835 je navržen most o jednom poli o světlosti 
mostního otvoru 15 m. Most bude sloužit pro zemědělskou techniku. Zatěžovací třída B. 
 
Varianta „B“ 
V místech křížení přeložky sil. I/36 s přesunutými lokálními biokoridory, tj. v km 1,810 a v km 
3,248 jsou navrženy mosty o jednom poli o světlosti mostního otvoru 10,0 m.  
most v km 1,810 2,5 x 11 : 10 = 2,75, což je více než požadovaných 1,5 
most v km 3,265 4,5 x 11 : 10 = 4,95, což je více než požadovaných 1,5 

V místě křížení přeložky sil. I/36 se silnicí III/3051 je navržen most o jednom poli o světlosti 
most. otvoru 13,0 m.  

 
 
1.2 Zvláště chráněná území 
Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou PR Žernov a PP Přesyp u Malopanského. 
 
PR Žernov 
V přírodní rezervaci je hlavním důvodem ochrany pestrá mozaika společenstev. Převažuje 
přirozená dubohabřina na mírném návrší Žernova. Na okrajícj lesního komplexu jsou cenné 
rybníky s mokřadními společenstvy. Mozaika je doplněna pravidelně obhospodařovanými 
loukami. 
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PP Přesyp v Malolánském 

Hlavním důvodem ochrany je pískový přesyp zalesněný monokulturou borovice lesní. 
V porostu se vyskytuje ostřice pískomilná (Carex brizoides). 

Vzhledem ke vzdálenosti záměru od uvedených nejbližších maloplošných zvláště 
chráněných území a vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat vliv záměru na toto 
zvláště chráněná území. 
 

 
Mapa území se zákresem maloplošných ZCHÚ (Žernov, Malolánské) 
 
Soustava Natura 2000 v České republice 

Nejbližšími lokalitou soustavy Natura 2000 je ptačí oblast Komárov. Hlavním 

předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou druhy kalous pustovka a moták pilich.  

Trasa současné silnice I/36 je současně hranicí PO Komárov (viz mapa). 

Modernizace silnice nezasáhne do ekologických vlastností této ptačí oblasti a nelze 

předpokládat významný negativní vliv na hlavní předměty ochrany.  

 

K významnosti vlivu záměru na lokality Natura 2000 je nutné samostatné vyjádření 

orgánu ochrany přírody.  
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Mapa zobrazuje území se zákresem PO Komárov. 

 
 

Z hlediska ochrany nerostných surovin není v zájmovém prostoru, ani v nejbližším okolí 
evidováno chráněné ložiskové území (CHLÚ) stanovené pro ochranu ať již vyhrazených, či 
nevyhrazených nerostů. 
 

1.3 Přírodní parky 

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

1.4 Významné krajinné prvky 

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

1.5 Památné stromy 
V kontaktu s posuzovanou trasou se vyhlášené památné stromy nenacházejí.  
 

1.6 Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru 

Památkově chráněné objekty se v trase silnice I/36 nenacházejí. 
V případě výskytu archeologických památek bude umožněn záchranný archeologický 
výzkum (zpracování dokumentace). 
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1.7 Území hustě zalidněná 
Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněná.  
 

1.8 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
Nejsou zpracovatelům oznámení známa. 
 

1.9 Staré ekologické zátěže 
Nejsou zpracovatelům oznámení známy. 
 

1.10 Extrémní poměry v dotčeném území 

Sesuvná území 

V bezprostředním zájmovém prostoru vedení trasy daného úseku silnice, ani 
v nejbližším okolí nejsou známa ani bodová, ani plošně rozsáhlejší území 
s evidovanou aktivní či potencionální nestabilitou území. Nejblíže zájmovému území 
se cca 3 – 5 km SV od KÚ nachází potencionálně sesuvná území e.č. 4273, 4274 a 
4275 při J a V okolí obce Vysoké Chvojno a e.č. 4714 při Z okraji obce Poběžovice u 
Holic.      
 

Poddolovaná území 
Ani dle údajů evidovaných ČGS – Geofondem ČR, ani dle údajů historických 
pramenů není známo, že by jak v prostoru posuzovaného úseku variantního vedení 
silnice, tak i v širším okolí posuzovaného záměru byla v minulosti prováděna důlní 
činnost po které by zůstaly podzemní poddolované prostory.     
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

2.1   Ovzduší     
Klimatické charakteristiky 

Prostor leží v klimatické oblasti T2, která je charakteristická dlouhým, teplým a suchým 
létem, přechodné období s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírná, 
suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Území je vzhledem ke své 
nadm.výšce relativně vlhké. 

Teplá oblast T2 je charakterizována délkou vegetačního období (průměrná denní teplota nad 
10°C) 160 - 170 dnů, ročním úhrnem srážek 550 - 700 mm, z toho za vegetační období 350 - 
400 mm a průměrnou roční teplotou 8 - 8,5°C. 

Průměrné roční srážky pro lokalitu Holice 621 mm, z toho 398 mm v letním období, a 223 
mm v zimním období. 
 
Průměrné měsíční úhrny srážek mm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

37 35 29 41 69 70 93 76 49 47 39 36 621 

 
Zastoupení jednotlivých směrů větru % 

N NE E SE S SW W NW Calm 

6,04 8,30 10,56 10,19 7,15 9,92 22,03 13,42 12,41 

 
Znečištění ovzduší 
Znehodnocení ovzduší místním průmyslem je nepodstatné. Hlavním zdrojem znečištění 
ovzduší v dané lokalitě jsou především výfukové plyny automobilové dopravy a lokální 
vytápění.  
 
Imisní situace 
Současná imisní situace v lokalitě 
Hodnocení kvality venkovního ovzduší je provedeno na základě imisních limitů, stanovených 
v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Porovnávány jsou koncentrace suspendovaných částic 
PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu, které představují 
charakteristické znečišťující látky z hlediska vlivů automobilové dopravy. Imisní limity stanoví 
nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 

 
Přípustné úrovně znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky 
na sledování kvality ovzduší 
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Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se 
vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 
101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry. 
 

Část A 
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a 

meze tolerance 
 

1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 
Přípustná četnost překročení 

za kalendářní rok 
Oxid siřičitý 1 hodina 350 μg.m-3 24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 μg.m-3 3 

Oxid uhelnatý maximální denní 
osmihodinový průměr1) 10 mg.m-3 - 

PM10 24 hodin 50 μg.m-3 35 

PM10 1 kalendářní rok 40 μg.m-3 - 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 μg.m-3 - 

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením 
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných 
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni ve kterém končí, to jest první 
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 
hodin. 
 
2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 
Přípustná četnost překročení 

za kalendářní rok 
Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg.m-3  18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 μg.m-3 - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 μg.m-3 - 

 
3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu 

Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 
Oxid dusičitý 1 hodina 40 μg.m-3 30 μg.m-3 20 μg.m3 10 μg.m-3 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 μg.m-3 6 μg.m-3 4 μg.m-3 2 μg.m-3 

Benzen 1 kalendářní rok 4 μg.m-3 3 μg.m-3 2 μg.m-3 1 μg.m-3 

 
Část B 
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Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 
 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 
Oxid siřičitý kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března) 20 μg.m-3 

Oxidy dusíku1) 1 kalendářní rok 30 μg.m-3 

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého 
vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého. 

 
Část C 

Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle 
 

1. Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 
Znečišťující látka Doba průměrování Cílový imisní limit1) 

Arsen 1 kalendářní rok 6 ng.m-3 

Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng.m-3 

Nikl 1 kalendářní rok 20 ng.m-3 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m-3 

Poznámka: 1) Pro celkový obsah v PM10. 
 
2. Cílové imisní limity troposférického ozonu 

Účel vyhlášení Doba průměrování Cílový imisní limit 
Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový průměr1) 120 μg.m-3 2) 

Ochrana vegetace AOT403) 18000 μg.m-3.h4) 

Poznámky: 

1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením 
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných 
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první 
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 
hodin; 

2) Cílový imisní limit nesmí být překročen ve více než 25ti dnech za kalendářní rok, 
zprůměrováno za tři kalendářní roky; 

3) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací 
větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze 
hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových 
hodnot v letním období (1. května - 31. července); 
4) Zprůměrováno za pět kalendářních let. 
 
3. Dlouhodobé imisní cíle troposférického ozonu 
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Účel vyhlášení Doba průměrování Dlouhodobý imisní cíl 
Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 120 μg.m-3 

Ochrana vegetace AOT401) 6000 μg.m-3.h 

Poznámka: 1) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou 
koncentrací větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím 
pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z 
hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července); zprůměrováno za jeden 
kalendářní rok. 

Nově jsou zavedeny imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace stanovené pro oxidy 
dusíku, které mají být v souladu s platnou legislativou (Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší) plněny na celém území republiky, kromě 
zastavěných oblastí. 
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování  koncentrací znečišťujících látek 
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména 
sledován vztah zjištěných imisních hodnot  k příslušným imisním limitům. Systematicky a 
dlouhodobě  jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného  aerosolu a oxidů 
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší. 
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2006 leží posuzovaná oblast v území s koncentracemi: 
 roční průměr NO2    ≤ 26 µg/m3 
 roční průměr NOx    ≤ 19,5 µg/m3

 

 roční průměr PM10    14 – 30 µg/m3 

 36. nejvyšší denní koncentrace PM10  30 – 50 µg/m3 
 roční průměr benzen    ≤ 2 µg/m3 

 roční průměr benzo(a)pyren   ≤ 0,4 ng/m3. 
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2.2   Voda 
Podzemní vody 
Všeobecné regionální hydrogeologické poměry        

Z globálního hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v hydrogeologickém 
rajonu 436 - Labská křída. Rajón zahrnuje centrální část křídové pánve, která se z obecného 
hydrogeologického hlediska odlišuje od ostatních částí zcela zanedbatelnou velikostí 
infiltračních ploch, malou mocností až úplnou absencí jediného bazálního cenomanského 
kolektoru A v klastikách perucko - korycanského souvrství, a tím i nepatrnou intenzitou 
oběhu podzemní vody. Toto vodonosné souvrství je přerušeno rozsáhlou předkřídovou 
východočeskou elevací v rozsahu oblastí měst Chrudim - Holice - Opočno. Propustnost 
kolektoru A je průlinově – puklinová. Mocnost a litologický charakter kolektoru podléhá 
rychlým změnám v závislosti na morfologii předkřídového reliéfu. V Z části rajonu převládá 
mocnost 20 – 60 m, ve V části je nižší a pohybuje se mezi 0 – 50 m. V daném prostoru mezi 
Pardubicemi a Holicemi se pohybuje mezi 5 – 15 m, v centrální části města Holice horniny 
cenomanského stáří zcela absentují. Kolektor je uložen v mírném sklonu od J k S do 
hradecké synklinály, jejíž osa probíhá podél jílovické poruchy. V plochém povrchu rajónu je 
tak ještě více zvýrazněno dominantní postavení teplického a březeneckého souvrství 
svrchně - turonského až coniackého stáří v nepropustné jílovité labské facii s minimální 
propustností i zranitelností křídových vrstev. 
 

PODZEMNÍ VODY PROSTÉ 

ochranný režim přírody v území: bez ochrany 

bilancované hydrogeologické 
kolektory: 

A (Kc) 

ochranný režim podzemních vod: Bez ochrany  

oblast hygienické ochrany: bez ochrany 

 

V dosahu daného záměru nejsou žádné vodní zdroje využívající podzemní vody pro 
vodárenské účely hromadného zásobování okolních obcí.   
 

PODZEMNÍ VODY MINERÁLNÍ 

ochranný režim přírody v území: bez ochrany 

ochranný režim podzemních vod: bez ochrany 

oblast hygienické ochrany: bez ochrany 

 

V bezprostředním zájmovém území variantního vedení trasy a ani v nejbližším okolí nejsou 
známy výskyty přírodních minerálních vod. V současnosti se nejblíže záměru zdroje 
využívané minerální podzemní vody vyskytují v oblasti Lázní Bohdaneč (nejbližší ochranná 
pásma těchto lázeňských zdrojů se nacházejí cca 12 km Z od ZÚ záměru). Dříve v malé 
míře využívaný drobný výskyt podzemní minerální vody JV od Holic (Javůrka) je již velmi 
dlouhodobě mimo aktivní provozní využívání, není tak známa jeho současná jakost, ani míra 
ochrany. 
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Povrchové vody 
POVRCHOVÉ VODY 

ochranný režim přírody v území: bez ochrany 

1 - 03 - 02 - 085 - povodí Zadní Lodrantky  

1 - 03 - 01 - 026 - povodí Ředického potoka 
hydrologické pořadí a příslušnost 
povodí: 

1 - 03 - 01 - 024 - povodí Ředického potoka 

plochy dílčích povodí: 20,008 km2 10,112 km2 14,906 km2 

celkové plochy povodí 
s předchozími: 

37,840 km2 31,428 km2 14,906 km2 

Zadní Lodrantka - III, Loučná - II, Labe - I  příslušnost dílčích povodí a řády 
toků: Ředický potok – II, Labe - I 

ochranný režim povrchových vod: bez ochrany 

oblast hygienické ochrany: bez ochrany 

ohrožení oblasti vysokými 
vodami: 

mimo inundačních území uvedených toků 

 

Uvedené vodní toky odvodňují dílčí dotčená povodí, z hlediska přímého kontaktu 
však daný variantní záměr ani v jednom případě není v přímém styku s vodním 
tokem. Ze stabilních vodních ploch je nejbližší vodní plochou Ředický rybník (cca 
700 m S od střední části trasy) o rozloze 27 ha. 
 

2.3   Půda 

Základní pedologické údaje 

Orientačně lze pedologické poměry přiblížit na základě údajů půdní mapy ČR. Dle 
klimatického členění ČR (Quitt, 1971) jde o území na hranici teplé až mírně teplé klimatické 
oblasti T2 a MT2, dle staršího klimatického členění republiky používaného pro potřeby 
pedologie se jedná o okrsek A3 – teplý a mírně suchý a o okrsek B3 - mírně teplý, mírně 
vlhký, pahorkatinný. Z pedologického hlediska jde o rovinaté až mírně svažité území 
s převažující expozicí terénu k S. Vegetační poměry jsou vhodné pro luhy a olšiny. 
Půdotvorným substrátem jsou především zvětraliny hornin mladšího mesozoika (pískovce, 
prachovce, slínovce, vápnité jílovce - opuky), případně uloženiny pleistocénu (fluviální 
terasové sedimenty, eolické písky a sprašové hlíny). Půdy vykazují převážně hlinitou až 
hlinitě – jílovitou, lokálně i hlinitě – písčitou a písčitou půdní zrnitost. Dle morfogenetického 
klasifikačního systému ČR a dle modifikované půdní klasifikace FAO lze zdejší vegetační 
vrstvy klasifikovat jako: 

pelosoly – regozem pelická – Eutric Regosol, Pellosol 
hnědé půdy s podzoly – kambiem/podzol - Eutric Cambisol/Ferro-humic Podzol 

 

Pelosoly jsou velmi těžké půdy vázané na horniny poskytující zvětraliny tvořené ve značné 
míře druhotnými jílovitými minerály. Na území Čech to jsou především křídové slínovce a 
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jílovce. Jejich vznik je tak dán především substrátem, nikoliv bioklimaticky. Výskyt obvykle 
nepřesahuje výškovou hranici 400 m.n.m., většinou je vázán na charakteristický měkce 
mírně zvlněný reliéf. Původními porosty byly převážně dubohabrové háje. Půdní profil je 
tvořen zpravidla středně hlubokým humusovým horizontem (do 30 cm), který může být i 
tmavěji zbarven. Oblasti pelosolů jsou sice zemědělsky využívány, ale lesní celky zde nejsou  
výjimkou. Po chemické stránce jde o půdy obvykle příznivé, jejich fyzikální vlastnosti jsou 
však jejich pravým opakem (velmi obtížná zpracovatelnost). Na pelosolech však lze pěstovat 
i náročnější zemědělské plodiny, zejména pšenici, případně i cukrovku a pícniny (zejména 
bob). Z lesních porostů se zde daří zejména vysoce produkčním listnatým lesům, se silným 
zastoupením dubu, ve vyšších polohách i buku.  
Hnědé půdy jsou nejvíce rozšířené a vývojově mladé půdy vyskytující se především na 
členitém reliéfu. Nejvíce jsou rozšířeny mezi 450 – 800 m.n.m. ve značně členitém terénu 
(svahy, vrcholy, hřbety apod.). Hlavním půdotvorným pochodem je intenzivní vnitropůdní 
zvětrávání. Obvyklou původní vegetaci zde tvořily dubohabrové až horské bučiny. Tyto půdy 
jsou střední až nižší kvality. Jejich hlavní nevýhodou je malá mocnost půdního profilu, častá 
skeletovitost a výskyt v členitém reliéfu. Využívají se pro pěstění brambor a méně náročných 
obilovin (žito, oves) a lnu. Obvykle však jsou velmi dobrými lesními stanovišti.   
Detailněji je jakost půd (bonita) hodnocena v rámci přehledných map BPEJ, případně údaji 
evidovanými příslušnými katastrálními úřady. 
 

2.4   Horninové prostředí 

Geomorfologie 
Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu ČSR (B.Balatka a kol. - GÚ ČSAV 
Brno 1971) zájmové území patří do provincie České vysočiny, soustavy českých tabulí, 
podsoustavy Labských tabulí, celku východolabských tabulí, když se nachází v okrajové 
části celku Pardubická kotlina, při hranici s třebechovickou tabulí, s označením VIB-4C. 
Z hlediska lokálních morfologických poměrů je zřejmé, že zájmové území se nachází 
v rovinatém až mírně svažitém území v nadmořské výšce 245 – 265 m.n.m. v území 
s drobnými lokálními vyvýšeninami (svědecké výšiny) tvořenými především 
inoceromovanými ostrůvky opuk. Trasa variantního vedení silnice v tomto úseku začíná 
v prostoru stávajícího křížení se silnicí Dolní Ředice – Dašice a v blízkosti plánované trasy 
dálnice R35 (cca 1 km V od obce Časy), dále pokračuje po nebo v blízkosti stávající silnice 
I/36 J okolím obcí Dolní a Horní Ředice a končí před napojením na dokončovaný obchvat 
Holic silnicí I/35 (cca 1 km Z od centra města Holice).   
 
Všeobecné regionální geologické poměry 

Z regionálně - geologického hlediska se zájmové území variantního vedení silnice I/36 
v prostoru obcí Časy, Dolní a Horní Ředice a okrajové Z části města Holic nachází 
v oblasti české křídové pánve, jejíž maximální mocnost přesahuje hodnoty 560 m, detailněji 
potom při JV okraji její labské faciální oblasti, když celková mocnost křídových sedimentů 
zde byla v roce 1958 v centru Holic při prohlubování městské studny ověřena na 340 m. 
Další strukturní vrt v oblasti města potom prokázal mocnost křídové výplně 342,6 m, přičemž 
na strukturním vrtu západně od Sezemic (cca 1,3 km Z od ZÚ) již byla ověřena mocnost 
396,3 m. V podloží křídy byla v oblasti Holic zastižena granitoidní hornina - žula 
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žumbereckého typu ze série železnohorských plutonů paleozoického stáří, u Sezemic potom 
metamorfit železnohorského typu opět paleozoického stáří. Výplň labské oblasti křídové 
pánve je zde tvořena monotónním souvrstvím zpevněných sedimentárních hornin 
cenomanského, spodně až svrchně - turonského - coniackého stáří. V oblasti města Holic 
však oba hlubinné vrty prokázaly absenci hornin cenomanského stáří při bázi svrchně 
křídové výplně. Povrch skalního podkladu v daném zájmovém území potom tvoří horniny 
nejmladšího mesozoika středně až spodně coniackého stáří – především vápnité jílovce, 
případně i slínovce. Křídové vrstvy jsou uloženy v mírném sklonu od JZ k SV, směrem do 
hradecké synklinály. Kvartérní sedimenty mají kromě eluviálního a fluviálně – deluviálního 
charakteru, i charakter fluviální, místy i eolický. V hlubších partiích kvartérního pokryvu se 
vyskytují primárně uložené eluviální vápnité jíly a slíny a sekundárně přeplavené, různě 
odvápněné slíny a jíly.V naprosté převaze tyto výrazně soudržné zeminy vykazují vysokou 
plasticitu. Pouze nesouvisle a lokálně zde svrchní partie kvartérního pokryvu tvoří reliktní 
terasové akumulace středně pleistocénních teras řeky Loučné resp. Labe charakteru 
štěrkovitých písků až písčitých štěrků. Místy z těchto teras do současnosti zůstaly 
akumulovány pouze reziduální bazální valouny zahnětené do povrchu podložních jílů. Při 
okrajích takto akumulovaných teras se později eolickou činností vytvořily návěje různě 
zahliněných vátých převážně jemnozrnných písků, případně i eolických sprašových hlín, 
které jsou dosud v okolí využívány pro cihlářskou výrobu. V oblastech městské i vesnické 
zástavby, jakož i okolní infrastruktury (zejména silniční komunikace) se vyskytují i mocnější 
vrstvy recentních sedimentů (různorodých navážek a sypanin) uložených následnou lidskou 
činností. Detailněji a konkrétně geologické poměry v oblasti nového variantního vedení trasy 
silnice (cca km 0,5 – 2,5 km) přibližují údaje vybraných převzatých archivních vrtů - viz. 
příloha č. H1.    

 

2.5   Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

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

V širším okolí zájmového úseku přeložky byly využívány především eolické sprašové hlíny a 
eluviální slíny pro cihlářskou výrobu. Do současnosti jsou zde evidovány dvě činná hliniště 
s těžbou cihlářské suroviny a výrobou cihlářského zboží. U obou prostorů je vyčleněno 
CHLÚ. Jde o CHLÚ e.č. 22180000 – Časy (cca 2 km Z od ZÚ) s dobývacím prostorem e.č. 
71056 a o CHLÚ e.č. 305470000 – Holice – Ostřetín (cca 3 km V od KÚ) s dobývacím 
prostorem e.č. 70443. Vlastníkem těžebních práv v prvním případě je firma Bratři 
Řehounkové Časy s.r.o., ve druhém případě firma WIENERBERGER – cihlářský průmysl 
a.s. České Budějovice. Zájmové prostory těchto ložisek však v žádném případě nezasahují 
do zájmového prostoru daného úseky trasy silnice. 
 

2.6.  Fauna a flóra 
Fauna 
 
Coleoptera 
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Carabidae 
 Calathus fuscipes fuscipes,  
 Carabus violaceus violaceus,  
 Dyschirius globosus, 
 Pseudoophonus griseus griseus,  
 Pseudoophonus rufipes, 

 
Silphidae 

Nicrophorus fossor,  
Nicrophorus vespillo,   
 
Staphylinidae 
Paederus riparius, 

 
Tenebrionidae 
Tenebrio molitor,  

 
Curculionidae 

Otiorrhynchus raucus,  

 

Obojživelníci 
 

  Poznámka 

    

Ropucha obecná (Bufo bufo)§   Vyskytuje se 
v ekotonovývh 
stanovištích trasy záměru 

Ropucha zelená (Bufo viridis)§   Nalezeno trdliště cca 
800m od trs záměru 
(mokřadní louka na 
hranici zastavěného 
území města Holice 
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Plazi 

Plazi 
 

  Poznámka 

Užovka obojková (Natrix natrix)§   Náhodný nález  přejetého jedince 
na části silnice u Holic. Lokalita 
nálezu leží mimo posuzovaný 
úsek. 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)§§   Nález na hranici trvalých travních 
porostů v lokalitě u kostela. 
Populace nebude záměrem 
dotčena 

 
 
Třída ptáci (Aves) 

Ptáci 
 

   

Bažant obecný  (Phasianus colchicus)    

Brhlík lesní (Sitta europaea)    
Budníček menší (Phylloscopus collybita)    

Čáp bílý (Ciconia ciconia)§    

Červenka obecná (Erithacus rubecula)    

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)    

Holub hřivnáč (Columba palumbus)    

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)    
Kalous ušatý (Asio otus)    

Káně lesní (Buteo buteo)    

Kos černý (Turdus merula)    

Krahujec obecný (Accipiter nisus)§§§   Zaletuje náhodně v podzimním 
zimním období do starého sadu 

Kukačka obecná (Cuculus canorus)    

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos 
caudatus) 

   

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)    

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)    

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)    

Poštolka obecná (Falco tinnunculus)    

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)    

Skřivan polní (Alauda arvensis)    
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Sojka obecná (Garrulus glandarius    

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)    

Straka obecná (Pica pica)    

Strakapoud velký (Dendrocopos major)    

Strnad obecný (Emberiza citrinella)    

Sýkora koňadra (Parus major)    
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)    

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)    

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)§   Hnízdí v zastavěném území Ředic, 
Holic 

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

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)    

 
Třída Mammalia – savci 
 
Myšice druhy – Apodemus sp. 

Hraboš polní (Microtus arvalis) 

Zajíc polní (Lepus europeus) 

Srnec obecný (Capreolus capreolus) 

Ježek východní (Erinaceus concolor) 
Krtek obecný  (Talpa europea) 
 
Flora 
Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že plánované varianty - A,B -obchvatu 
silnice I/36 Časy-Holice zasahují zejména do polních kultur, na kterých se hospodaří 
v konvenčním režimu. Kromě orné půdy se stavba dotkne také nezpevněných cest, které 
jsou pomístně doplněné dřevinnými liniemi, silnic I/36 a III/3051 s ovocnými stromořadími, 
upraveného koryta vodního toku v části s vyvinutým dřevinným břehovým porostem, trvalých 
travních porostů, dřevinných biotopů a přestárlého ovocného sadu. 
 

Stávající monokultury převážně obilovin mají vlivem komplexních intenzifikačních faktorů 
velmi redukovanou druhovou skladbu segetálové vegetace, u které se výrazně projevuje vliv 
agrotechniky a celkově způsob konvenčního obhospodařování. Sukcese společenstva je 
každoročně blokována orbou, přípravou půdy, pěstitelskými metodami kulturních rostlin, 
hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického složení (podstatnější rozdíly 
v druhovém zastoupení polních plevelů můžeme pozorovat pouze mezi ozimy a jařinami). 
Druhová skladba plevelové vegetace zájmového území je velmi redukovaná s těžištěm 
výskytu na polních okrajích nebo v úzkých pojezdových pruzích nezasažených herbicidy.  
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S velmi malou pokryvností zde zaznamenáme charakteristické plevele z třídy Secalietea jako 
Anagalis arvensis, Brasica napus subsp. napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium 
album s. str., Lamium amplexicaule, Raphanus raphanistrum, Thlaspi arvense. Naopak se 
zde projevuje vyšší zastoupení běžně rozšířených druhů plevelů s širokou ekologickou 
amplitudou přesahujících z jiných společenstev jako např. Anthemis arvensis, Avena fatua, 
Conyza canadensis, Echinochloa crus-gali, Elytrigia repens, Equisetum arvense, Galinsoga 
parviflora, Galium aparine, Geranium pusillum, Lamium purpureum, Medicago lupulina, 
Veronica persica, V. polita, Viola arvensis. Tam, kde je agrocenóza v kontaktu s okolními 
biotopy doprovázejí segetálovou vegetaci ruderální druhy s dominantními C-stratégy a 
synantropními taxony (Achillea millefolium, Agrostis stolonifera, Artemisia vulgaris, Cirsium 
arvense, Cichorium intybus subsp. intybus, Convonvulus arvensis, Dactylis glomerata, 
Elytrigia repens, Glechoma hederacea, Plantago lanceolata, Potentilla anserina, Ranunculus 
repens, Sonchus arvensis aj.).  

 

Nezpevněné cesty v území s nízkými, řídkými nezapojenými porosty nebo se středním 
travnatým pásem jsou reprezentovány především druhy snášející disturbanci z asociace 
vytrvalé travinné vegetace sešlapávaných míst Lolietum perennis (Lolium perenne, Plantago 
major subsp. major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa annua subsp. annua, Polygonum 
aviculare agg.) a druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako Agrostis 
stolonifera, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Potentilla anserina, Festuca pratensis, 
Poa pratensis aj. Při okrajích nezpevněných cest a na krajnicích silnic zaznamenáme 
sporadickou vegetaci především jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a 
vytrvalých druhů svazu Cynosurion cristati (Achillea millefolium, Matricaria discoidea, 
Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp. major, Poa annua subsp. annua, Sagina 
procumbens, Spergularia rubra, Taraxacum sect. Ruderali, Lolium perenne, Ranunculus 
repens). 
 
Liniové biotopy podél cest a silnic (I/36, III/3051) jsou tvořeny travinobylinnými porosty, které 
jsou víceméně zapojené s celkovou pokryvností 90-100%. Jedná se o antropicky 
podmíněnou vegetaci v jejíž druhovém složení se vyskytují mezofilní a nitrofilní druhy 
květnatých lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně s druhy ruderálních 
stanovišť, čímž dochází k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními ruderálními 
společenstvy. V travinobylinných liniích mezi cestami a bloky orné půdy převládají ruderální 
a synantropní druhy jako např. Achillea millefolium, Agrostis stolonifera, Avena fatua, Arctium 
tomentosum, Armoracia rusticana, Artemisia vulgaris, Conyza canadensis, Convonvulus 
arvensis, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Glechoma hederacea, Lapsana communis, 
Lolium perenne, Sisymbrium officinale, Sonchus asper, Urtica dioica aj. Pomístně kolem 
polních cest jsou soustředěné dřevinné linie. Společným znakem těchto vegetačních prvků je 
nižší světelná intenzita bylinného patra, kde jsou z tohoto důvodu upřednostňovány 
především nitrofyty a sciofyty jako Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Arctium lappa, 
Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Galium aparine, Geranium 
robertianum, Geum urbanum, Rubus spp., Rumex obtusifolius, Urtica dioica. Dřevinné patro 
je tvořeno zejména keři pomístně doplněné stromy (Acer pseudoplatanus, A. platanoides, 
Corylus avellana, Cornus sanguinea subsp. sanguinea, Crataegus spp., Populus tremula, 
Salix caprea, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, Prunus domestica, P. spinosa, P. avium, 
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Sambucus nigra, S. racemosa, Rosa spp.). V porostu silničních příkopů určují jeho ráz 
zejména trávy jako Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata, Trisetum 
flavescens, Poa spp. a dvouděložné byliny Centaurea jacea subsp. angustifolia, Cichorium 
intybus subsp. intybus, Geranium pratense, Hypericum perforatum, Lactuca serriola, Rumex 
acetosa. V nižší vrstvě bylinného patra se uplatňují Achillea millefolium, Cerastium 
holosteoides subsp. triviale, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Linaria vulgaris, 
Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense subsp. pratense. Vysokou stálost zde 
vykazují také okoličnaté byliny (Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, 
Chaerophyllum aromaticum, Daucus carota subsp. carota, Heracleum sphondylium subsp. 
sphondylium, Pastinaca sativa s. lat.). Protihlukovou stěnu tvoří vysázené stromořadí 
ovocných dřevin Malus domestica, Pyrus communis, v úseku s vyšší hladinou podzemní 
vody u silnice III/3051 s Populus balsamifera. Pomístně jsou ovocná stromořadí doplněná o 
Rosa spp., Acer platanoides, Populus tremula, Sambucus nigra, Crataegus spp.  

 

U břehového porostu směrově i spádově upraveného vodního toku převládají vzrůstem vyšší 
druhy bylin a trav (Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Cirsium oleraceum, 
Lysimachia vulgaris, Dactylis glomerata, Chaerophyllum aromaticum, Heracleum 
sphondylium subsp. sphondylium, Juncus spp., Phalaris arundinacea, Phragmites australis, 
Epilobium angustifolium, E. hirsutum, Poa trivialis, Saponaria officinalis, Symphytum 
officinale) a popínavé rostliny (Convonvulus arvensis, Galium aparine, Rubus spp.). Vlivem 
sousedních polních kultur jsou pobřežní společenstva výrazně ruderalizovaná a vyšší 
pokryvnosti dosahují Artemisia vulgaris, Calamagrostis epigeios, Cirsium arvense, Dipsacus 
fullonum, Potentilla anserina, Rumex obtusifolius, Solidago gigantea, Urtica dioica. Z dřevin 
jsou pomístně významné porosty Alnus glutinosa, Salix spp., Sambucus nigra.  
 

Výskyt trvalých travních porostů je v zájmovém území velmi sporadický. Floristicky svým 
složením odpovídají různě degradovaným fázím svazu Arrhenatherion elatioris bez 
výraznějších diagnostických druhů, s dominantními trávami a s pokryvností dvojvrstevného 
bylinného patra dosahující 95-100%. Ráz porostu určují zejména Alopecurus pratensis, 
Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata, Festuca rubra s. lat., Poa 
pratensis, Trisetum flavescens a dvouděložné byliny Achillea millefolium, Bellis perennis, 
Cerastium holosteoides subsp. triviale, Geranium pratense, Heracleum sphondylium subsp. 
sphondylium, Leontodon autumnalis, L. hispidus subsp. hispidus, Pastinaca sativa s. lat., 
pampelišky ze skupiny Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense subsp. pratense, T. 
repens, Ranunculus acris subsp. acris, Rumex acetosa, Veronica chamaedrys, Vicia cracca.  
 

V celém zájmovém území obou navrhovaných variant rozmanitost vegetačního krytu zvyšují 
soliterní dřeviny Pyrus communis, Malus domestica, Salix caprea, Sambucus nigra, Tilia 
cordata. Západně od silnice III/3051 (v blízkosti remízku) v místě mírné podmáčené terénní 
deprese tvoří dominantu dřevinného patra hybridní druhy Poupus spp. a v bylinném patru 
Anthriscus sylvestris, Calamagrostis epigeios, Dactylis glomerata, Galium aparine, 
Phragmites australis, Urtica dioica, Rubus spp.  
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Remízky v zájmovém území obchvatu Časy-Holice zaznamenáme pouze v místech se 
zvýšenou hladinou podzemní vody. V celkové skladbě porostů převládá Salix fragilis, S. 
caprea, Populus tremula a pěstované kultivary topolů. Místy zaznamenáme velmi pestré a 
husté keřové patro zastoupené druhy jako např. Sambucus nigra, Prunus padus subsp. 
padus, Crataegus spp., Corylus avellana, Fraxinus excelsior. Pokryvnost bylinného patra 
kolísá v souvislosti se zastíněním stromového patra s převahou hygrofilních druhů 
(Phragmites australis, Phalaris arundinacea, Deschampsia cespitosa, Carex brizoides, 
Scrophularia nodosa, Stachys sylvatica) a druhů nitrofilních lemů (Aegopodium podagraria, 
Anthriscus sylvestris, Geranium robertianum, Geum urbanum, Ranunculus repens, Impatiens 
parviflora, Rubus idaeus, Rubus fruticosus agg., Urtica dioica). Na remízek východně od 
silnice III/305 navazuje lado s vysázenými listnáči. V bylinném patru dominují ruderální, 
synantropní a invazní druhy jako např. Achillea millefolium, Convonvulus arvensis, Anthemis 
arvensis, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Heracleum sphondylium, 
Tripleurospermum inodorum, Urtica dioica. 
 

V konci úseku obchvatu silnice I/36 (úsek km 2,8) dojde při realizaci varianty A k výraznému 
zásahu do starého ovocného sadu. Tento prostor s bohatou diverzifikací ovocných dřevin 
(Malus domestica, Prunus spp., Pyrus communis aj.) a náletem autochtonních keřů (Rosa 
spp., Prunus spinosa, Crataegus spp. aj.) je vhodnou nikou pro řadu živočichů, ptáků a 
malých savců v jinak monotónní zemědělské krajině. Bylinné patro je zcela zapojené 
druhově středně bohaté se zastoupením konstantních a diagnostických druhů svazu 
Arrhenatherion elatioris1 s dominantními vysokostébelnými trávami dosahující výšky až 1 m a 
s pokryvností dvojvrstevného bylinného patra dosahující 100%. Ráz porostu určují zejména 
trávy (Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata, 
Festuca rubra s. lat., Poa pratensis, Trisetum flavescens), dvouděložné byliny (Cerastium 
holosteoides subsp. triviale, Geranium pratense, Heracleum sphondylium subsp. 
sphondylium, Pastinaca sativa s. lat., Trifolium pratense, T. repens, Rumex acetosa, 
Taraxacum sect. Ruderalia, Vicia cracca, Veronica chamaedry) a druhy tvořící před první 
sečí výrazně květnatý pozdně jarní aspekt (Campanula patula, Centaurea jacea subsp. 
angustifolia, Galium album subsp. album, Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus, 
Knautia arvensis subsp. arvensis, Vicia spp.).  
 

 
2.7   Ekosystémy 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor 
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, 
regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory. 
Varianta „A“ 

V místech křížení přeložky sil. I/36 s přesunutými lokálními biokoridory, tj. v km 1,725 a v km 
3,162 jsou navrženy mosty o jednom poli o světlosti mostního otvoru 10,0 m. 
Varianta „B“ 
                                                
1 Třída Molinio-Arrhenatheretea 
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V místech křížení přeložky sil. I/36 s přesunutými lokálními biokoridory, tj. v km 1,810 a v km 
3,248 jsou navrženy mosty o jednom poli o světlosti mostního otvoru 10,0 m. 
 
 

2.8   Krajina 

Krajina představuje plochou pahorkatinu s nevýrazným hřebenem na rozvodí a lokálními 
vyvýšeninami Chvalák (263 m n.m.) a Hořánek (264 m n.m.). Převažují plochy polí 
s nevýraznými remízky. 

 
Historickou krajinnou dominantu představuje kostel v Horní Ředici, prvky krajinného rázu 
zastupuje kaplička v km 3,3 a křížek v km 1,490. 

Oznamovaný záměr je realizován v trase stávající komunikace, tudíž svým charakterem 
výrazně nezasáhne do krajinného rázu. Trasa komunikace a její niveleta jsou navrženy tak, 
že výrazně nezasahují do morfologie terénu, resp. vhodně využívají současnou topografii 
terénu. 
 

2.9   Kulturní památky 
Památkově chráněné objekty se v zájmovém území nenacházejí. 
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Jako dominantní prvek určující kvalitu životního prostředí  v dotčeném území lze označit 
liniový zdroj hluku a znečištění ovzduší reprezentovaný především stávající silnicí 1. třídy 
I/36 kde intenzita dopravy dle sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005 byla cca  
5 818 vozidel denně, předpoklad nárůstu do roku 2020 je 7 226 vozidel denně. 
V menší míře se na kvalitě životního prostředí podílí zemědělská výroba v okolí 
oznamovaného záměru a podnikatelské aktivity ve městech a obcích. 
Vlivy silnice 1. třídy v dotčeném území se projevují především u zástavby situované 
v bezprostřední blízkosti této silnice. Zástavba je tak nadměrně zatížena hlukem vznikajícím 
provozem motorových vozidel a  dochází zde k hlukovým vlivům překračujícím hranici zde 
platných hlukových limitů. 

Vlivy hluku z místních komunikací jsou pak podstatně méně významné a obyvatelstvem jsou 
také méně vnímány. 

Zemědělská výroba v okolí záměru a podnikatelské aktivity ve městě a obcích mají vlivy 
lokálně omezené na bezprostřední okolí těchto aktivit. 

Vybudováním oznamovaného záměru dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu a ke zvýšení propustnosti tohoto úseku silnice I/36. 
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ČÁST D Komplexní charakteristika hodnocení vlivů záměru na veřejné 
zdraví a životní prostředí 
 

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

1.1   Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Negativní vliv silničních staveb se může potenciálně projevit zejména: 

− znečištěním ovzduší 

− hlukem 

− dopravními úrazy 

− znečištěním vody a půdy 
 
Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví 

Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných medií 
široké spektrum emisí, se kterými se setkáváme. Nicméně některé z nich jsou dominantní a 
typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti 
jiným zdrojům emisí relativně zanedbatelné. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují na 
160 jednotlivých položek. 
Jsou to především látky: 
anorganické: 
- tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol 
- oxidy dusíku  NO a NO2 

- oxid uhelnatý  CO 
- oxid siřičitý   SO2 
- oxid uhličitý   CO2 
 
organické: 
- alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodíky 
- benzen 
- aldehydy 
- fenoly 
- ketony 
- dehty 
- polycyklické aromatické uhlovodíky 
- saze 
- ostatní 
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Některé z uvedených látek podporují vznik druhotných škodlivin - např. ozónu, peracylnitrátů, 
tuhého aerosolu apod. 
Stručný popis některých charakteristických emisí a jejich vliv na lidské zdraví: 
 
Tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol 
K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se  
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu. 
Setkáváme se tak s pojmy pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý prach, v zahraniční 
literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové 
suspendované částice (total suspended particles TSP), černý kouř (black smoke). 
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující 
pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce 
s aearodynamickým průměrem částic do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních 
dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým 
průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků. K přesnému 
zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které zachycují částice v určitém 
rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic 
aerodynamického průměru 10 µm s rychle narůstajícím záchytem menších částic a naopak 
rychle klesajícím záchytem částic s větším průměrem.  

K orientačnímu převodu TSP na PM10  navrhuje např. US EPA  konverzní faktor  0,5 – 0,6. 
Poměr PM2,5/PM10 je odhadován na  0,6. Tyto poměry se ovšem mohou významně lišit podle 
oblastí a zastoupení zdrojů znečištění ovzduší.   

Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor 
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické 
složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro 
plynné škodliviny v ovzduší. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2 , tak i 
NO2.     

Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce  částic do 2,5 µm a hrubší frakce 
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry 
rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování 
fosilních paliv včetně  dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují 
zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. 
Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými 
mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, 
z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek. 
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, 
který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém 
území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice 
obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.    

Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné  a vznikají nekontrolovaným 
spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě 
na neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci 
během minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.  
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V důsledku kontroly emisí se ve vyspělých zemích podařilo úroveň znečištěné ovzduší 
prašným aerosolem významně snížit. V mnoha městech se průměrné roční koncentrace 
PM10 pohybují v rozmezí  20-50 µg/m3 a neliší se významně od venkovských oblastí.  
Koncentrace PM2,5 tvoří obvykle asi 45-65 % koncentrace PM10.  

Průměrné roční koncentrace TSP v ovzduší 16 měst ČR se dle závěrečné zprávy Systému 
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2000 
pohybovaly od 24,9 do 80,4 µg/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 27 – 55 µg/m3. Imisní 24 
hodinový limit 150 µg/m3 byl překročen pouze v Praze.  

Průměrné roční koncentrace frakce PM10 se  v roce 2000 pohybovaly ve 21 sídlech  ČR 
v rozmezí 18–46,9 µg/m3. Doporučenou roční střední hodnotu 30 µg/m3 odvozenou Státním 
zdravotním ústavem z podkladů WHO překročilo 11  z 28 monitorovaných oblastí  (systém 
monitorování zahrnuje 20 sídel a 8 pražských obvodů). Ve 20 oblastech byla překročena 
nejvyšší přípustná 24 hodinová průměrná koncentrace 82,5 µg/m3 stanovená extrapolací 
z podkladů WHO.  

Z výsledků systému monitorování je zřejmé, že z klasických škodlivin v ovzduší je prašný 
aerosol frakce PM10  ve městech ČR nejzávažnější, neboť z 3,2 milionu obyvatel 
sledovaných sídel bylo 54,9 % obyvatel v roce 2000 exponováno průměrné roční koncentraci 
vyšší než 30 µg/m3 a vývojem času se tato situace spíše zvolna zhoršuje.    

Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění 
sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, 
vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a 
obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a 
bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do 
chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic 
s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento proces je 
ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního 
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.  
Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě, kterou v roce 1987 vydala Světová zdravotní 
organizace, shrnula poznatky o účincích znečištěného ovzduší na zdraví lidí získané do 
konce druhé třetiny osmdesátých let.  Za prokázané krátkodobé účinky vztažené k 24 
hodinovým průměrným koncentracím  oxidu siřičitého a celkových suspendovaných částic 
(TSP) zde uvádí zvýšení nemocnosti na akutní respirační onemocnění od koncentrace obou 
škodlivin 250 µg/m3 . Při dvojnásobné koncentraci 500 µg/m3 již bylo prokázané zvýšení 
úmrtnosti. Nejcitlivějším ukazatel ovlivnění zdravotního stavu bylo přechodné zhoršení 
dýchacích funkcí (vitální kapacity a objemu nuceného výdechu) u dětí, které bylo zjištěno již 
při koncentraci TSP 180 µg/m3. Ve vztahu k celkové roční koncentraci SO2 a TSP   při 
dlouhodobé expozici byla zvýšená nemocnost prokázána od koncentrace 100 µg/m3. Při 
stanovení doporučených limitních hodnot byl použit bezpečnostní faktor 2 (125 µg/m3 pro 
krátkodobou a 50 µg/m3 pro dlouhodobou expozici ). 
Výsledky studií sledujících vztahy mezi kolísáním nemocnosti a úmrtnosti obyvatel  ve 
městech a úrovní znečištění ovzduší však naznačovaly, že k účinkům na zdraví dochází již 
při nižších koncentracích a že se zde nedá jasně určit prahová koncentrace, která by byla 
bez účinku. Dále bylo zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke 
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zdraví jsou jemnější frakce. US EPA stanovila standardy pro PM10 v roce 1987 (150 µg/m3   
pro 24 hodinovou koncentraci a 50 µg/m3  pro roční průměr ). 

Série epidemiologických studií z 80. a 90. let prokazující souvislost mezi 24 hodinovými 
koncentracemi PM10  a počty úmrtí následující den v amerických městech při podstatně 
nižších koncentracích  vedla k závěru, že stávající standardy nezajišťují dostatečnou úroveň 
ochrany zdraví a US EPA navrhla v roce 1997 standardy i pro jemnou frakci PM2,5 (65 a 15 
µg/m3), kterou označila  za vhodnější ukazatel znečištění ovzduší ve vztahu k nemocnosti a 
úmrtnosti. Tyto standardy i jejich zdůvodnění na základě epidemiologických studií však 
narazily na kritiku a odpor zejména průmyslových skupin v USA.   

Výsledky těchto epidemiologických studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními 
koncentracemi PM10 a výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a 
respirační onemocnění, však byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní. 

Samet a spol. prokázali na základě vyhodnocení dat o úmrtnosti a denní koncentrací PM10 
ve 20 největších amerických městech v letech 1987 až 1994, že zvýšení koncentrace PM10 o 
10 µg/m3   vede ke zvýšení celkové úmrtnosti o 0,51 % (95% CI = 0,07-0,93), přičemž 
úmrtnost z kardiovaskulárních a respiračních příčin se zvyšuje o 0,68 % (95% CI = 0,2-1,16). 
Tyto výsledky jsou velmi konzistentní se závěry z předchozích studií, které publikovali  
Dockery, Pope a Schwartz a ve kterých se zvýšení celkové úmrtnosti vztažené ke zvýšení  
koncentrace PM10  o 10 µg/m3 pohybovalo v rozmezí 0,4 - 1 %.  

Zásadní dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké složky jemné frakce prašného 
aerosolu se zde uplatňují a jakým mechanismem působí. Jednou z  teorií je  vyvolání 
zánětlivých změn v plicních alveolech ultrajemnými částicemi o průměru pod 100 nm, což má 
za následek uvolnění mediátorů, schopných zvýšit krevní srážlivost a tím i zvýšit riziko úmrtí 
na infarkt myokardu nebo náhlé cévní příhody mozkové. Jelikož úmrtí na tyto příčiny patří 
k nejčastějším, může se v exponované populaci  projevit i jen malé zvýšení tohoto rizika.  

Při aktualizaci doporučených limitů pro kvalitu ovzduší v 90. letech i WHO respektuje 
výsledky těchto epidemiologických studií  a pro suspendované částice v ovzduší (stejně jako 
pro ozón) uvádí, že nelze na základě současných poznatků stanovit ještě bezpečnou 
prahovou koncentraci v ovzduší a tudíž ani stanovit doporučený imisní limit. 

Prokázané akutní zdravotní účinky prašného aerosolu, odpovídající  výkyvům  denních 
imisních koncentrací většinou měřených jako PM10, zahrnují již zmíněné zvýšení denní 
úmrtnosti, nárůst počtu hospitalizací pro respirační onemocnění,  zvýšení spotřeby léků 
k rozšíření průdušek, zvýšenou frekvenci výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu 
(např. kašel), změny plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.  

WHO v druhém vydání doporučení pro kvalitu ovzduší z roku 1999 proto pouze  uvádí vztahy 
závislosti pro procentuální denní změny těchto zdravotních parametrů a denní průměrné 
koncentrace PM10 v rozmezí 20 – 200 µg/m3

, zjištěné sérií epidemiologických studií. 
Nestanovuje doporučené imisní limity a ponechává na zvážení jednotlivých členských států 
WHO, které zdravotní parametry a v jaké úrovni použijí ke  stanovení svých 
akceptovatelných imisních limitů, neboť v současné době nelze stanovit prahové imisní 
koncentrace, při kterých by k těmto účinkům nedocházelo.   

Studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší je podstatně 
méně. Referují též o ovlivnění  úmrtnosti a nemocnosti  na respirační onemocnění.  
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Epidemiologické studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou 
imisní zátěží  může být o 2-3 roky kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato 
redukce očekávané délky se přitom začíná projevovat již průměrných ročních koncentrací 
jemných částic 10 µg/m3.  

Další nedávné studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací s výskytem 
bronchitických symptomů  u dětí a zhoršením  plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u 
dětí i dospělých.  
Většina získaných poznatků pochází ze studií, které hodnotily úroveň znečištění ovzduší 
frakcí částic PM10. Postupně se zvyšuje počet studií založených na frakci PM2,5 a ukazuje se, 
že tento ukazatel je pro hodnocení zdravotních efektů vhodnější. Jsou též důkazy, že někdy 
jsou ještě vhodnějším parametrem pro zdravotní účinky některé složky PM2,5, jako jsou 
sulfáty a silně kyselé částice.  

Původní imisní limity pro  TZL v ČR stanovené  v roce 1991 a platné až do roku 2002 (500 
µg/m3 pro  maximální krátkodobou koncentraci, 150 µg/m3  pro průměrnou 24-hodinovou 
koncentrace a 60 µg/m3 pro roční průměr) již nezajišťovaly dostatečnou ochranu lidského 
zdraví. 

Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty 
PM10 50 µg/m3  pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou 
koncentraci, která se v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty 
nyní obsahuje i  imisní vyhláška k novému zákonu o ochraně ovzduší v ČR.      
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů u exponované 
populace na základě znalosti imisní zátěže prašným aerosolem je též možné použít vztahů, 
které  na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií publikovala v roce 1995 
Aunanová. 
 
Oxidy dusíku NOx, resp. NO2 – oxid dusičitý 
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem 
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině 
případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší  
rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý.  Suma obou oxidů je označována jako 
NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet na vzniku ozónu a 
oxidačního smogu. Mohou též podléhat reakcím vedoucím ke vzniku řady dalších 
organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem na zdraví, souhrnně označovaných jako 
NOy ( HNO2,  HNO3, NO3, N2O5, peroxyacetylnitrát aj.).     

Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici 
nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.           
Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí. 
Protože není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních cestách 
dýchacích a proniká až do plicní periferie.Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři 
mezi 200 až 410 µg/m3.  Průměrné roční koncentrace NO2 se v městských oblastech obecně 
pohybují v rozmezí  20 až 90 µg/m3. 
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Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, ročním období a 
meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí představují roční průměrné koncentrace 
v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3.   

Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší 22 měst ČR se dle závěrečné zprávy 
Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR 
v roce 2000 pohybovaly od 16,2 do 41,2 µg/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 23 – 33 µg/m3.    
Průměrné roční koncentrace sumy oxidů dusíku se  v roce 2000 pohybovaly ve 27 sídlech  
ČR kromě nejvyšších hodnot v Děčíně a Praze v rozmezí 11 – 79  µg/m3. Pouze v sedmi 
z 34 monitorovaných oblastí (systém monitorování zahrnuje 26 sídel a 8 pražských obvodů) 
nebyl ani v jednom dni překročen 24 hodinový imisní limit. 
NO2 působí na buněčné úrovni oxidačním mechanismem, pravděpodobně reaguje přímo 
s povrchovými lipidy membrán endotelových buněk a mění jejich funkce. Vyvolává dráždění 
dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním 
onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží. Studie zaměřené na mutagenní 
a karcinogenní účinky zatím neumožňují jednoznačné závěry.  

Oxidy dusíku působí též na ekosystém. Kritická úroveň koncentrace NOx v atmosféře, nad 
níž se mohou objevovat  přímé nepříznivé účinky na vegetaci je odhadována na 75 µg/m3 

jako 24 hodinový průměr a 30µg/m3 jako roční průměrná koncentrace.                    
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější 
ovzduší se zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových 
spotřebičů. WHO uvádí průměrné koncentrace z 2–5 denních měření v bytech v 5 
evropských zemích v rozmezí 20–40 µg/m3 v obývacích pokojích a 40-70 µg/m3 v kuchyních 
s plynovým vybavením. V bytech situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly 
tyto hodnoty cca dvojnásobné. Při používání neodvětraných kuchyňských sporáků však 
může být expozice ještě podstatně vyšší, průměrná několikadenní koncentrace NO2 může 
přesáhnout 200 µg/m3 s maximálními hodinovými hodnotami až  2000 µg/m3 . 

Významnou pozici oxidu dusičitého mezi škodlivinami ve vnitřním ovzduší bytů potvrzují i  
výsledky systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu 
prostředí v ČR, který provádí od roku 1993 hygienická služba. V období 1999-2000 bylo ve 
čtyřech městech ČR (Brno, Hradec Králové, Plzeň a Ostrava) proměřeno v topné a netopné 
sezóně 120 bytů. Průměr z naměřených tříhodinových koncentrací NO2 v  kuchyni a dětském 
pokoji činil 25,2 µg/m3 v topné sezóně a 23,9 µg/m3 v netopné sezóně. Maximální hodnota 
byla naměřena v Brně a činila 325,9 µg/m3 v kuchyni v topné sezóně.     

Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest 
se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3.  Krátkodobá 
expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace, 
jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí 
subjektivní potíže již od koncentrace 900 µg/m3. U pacientů s chronickou obstrukční 
chorobou plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici 
koncentraci NO2  560 µg/m3. 

WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány 
zdravotně nepříznivé účinky)  koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která 
u této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest  a působí malé změny plicních funkcí.    
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Některé studie naznačují, že NO2  zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob  při působení  
dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších úrovních 
krátkodobé expozice. 

Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího 
z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u  NO2  k doporučené 1 hodinové 
limitní koncentraci 200 µg/m3.  

Při poloviční koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny 
nepříznivé účinky ani u citlivé části populace. 

U krátkodobého působení zhruba dvojnásobné koncentrace, t.j. cca 400 µg/m3  již jsou 
důkazy o malém snížení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků, přičemž riziko 
vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. Vzhledem k tomu, že 
astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili pokusů, trpěli jen mírnou formou tohoto 
onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší citlivostí.     

Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou 
studií spolehlivě kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány  
morfologické změny plicní tkáně podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů 
až měsíců  koncentracím od  640 µg/m3  a biochemické změny od koncentrace 380 µg/m3. 
Koncentrace od 940 µg/m3 zvyšují u pokusných zvířat po šestiměsíční expozici   vnímavost 
plic vůči bakteriální a virové infekci. Snížení imunity je důsledkem změn jak buněčné, tak i 
protilátkové složky obranného systému.  
Výsledky epidemiologických studií u dětské populace ukazují nárůst respiračních symptomů, 
délky jejich trvání a snížení plicních funkcí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné 
roční koncentrace 50 – 75  µg/m3. 

Meta-analýza studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov dospěla ke zjištění, že u dětí ve 
věku 5 – 12 let dochází  k 20 % nárůstu rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest 
dýchacích při každém zvýšení koncentrace  o 28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici 
v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 128 µg/m3  nebo možná vyšší. I když jsou tyto studie 
založeny na krátkodobém 1-2 týdenním měření koncentrací NO2, je možné tyto koncentrace 
vztáhnout i na dlouhodobou expozici. Neví se však, zda se zde neprojevují spíše krátkodobá 
maxima koncentrací nežli délka expozice. (Koncentrace 28 µg/m3 odpovídá v rámci 
provedených studií rozdílu ročního průměru koncentrací mezi domácnostmi s elektrickými a 
plynovými sporáky).  

Na základě výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2 a výše uvedeného zjištění, že navýšení o 28 
µg/m3 a více již vyvolává zdravotně nepříznivé účinky je WHO doporučena limitní hodnota 
průměrné roční koncentrace NO2   40 µg/m3.  Zdůrazňuje se přitom však fakt, že nebylo 
možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně 
zdravotně nepříznivý účinek neměla.  
Ke kvantitativnímu odhadu nárůstu akutních respiračních syndromů u dospělé populace na 
základě znalosti průměrné denní koncentrace NO2 a chronických respiračních syndromů 
nebo astmatických symptomů u dětské populace na základě znalosti průměrné roční 
koncentrace je možné použít vztahů, které publikovala v roce 1995 Aunanová na základě 
metaanalýzy výsledků epidemiologických studií. 
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V EU platí pro  NO2 imisní limit 200 µg/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 40 µg/m3 
jako průměrná roční koncentrace a 30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu 
ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány imisní vyhláškou i v  ČR. V minulosti byly 
u nás imisní limity stanoveny pro sumu oxidů dusíku v podobě  maximální půlhodinové  
koncentrace  200 µg/m3,  průměrné 24 hodinové koncentrace 100 µg/m3 a  průměrné roční 
koncentrace 80 µg/m3.  
 
Benzen, (C6H6),  CAS 71-43-2 
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se snadno 
odpařuje.  Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavní užití je v  chemickém 
průmyslu při výrobě styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších sloučenin a jako aditivum do 
benzinu. V minulosti byl používán jako rozpouštědlo.  

Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší  jsou vypařování z pohonných hmot, 
výfukové plyny a cigaretový kouř. Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí je 
kolem 1 µg/m3 , v městském ovzduší  se pohybuje v rozmezí 5 – 20 µg/m3 a závisí hlavně na 
intenzitě dopravy. Vyšší koncentrace až stovek mikrogramů se mohou vyskytovat v okolí 
čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících benzen. V ovzduší je benzen 
poměrně stálý, jedinou významnější reakcí je reakce s OH radikálem. 

V roce 2000 byl benzen spolu s jinými těkavými organickými látkami poprvé celoročně měřen 
v pěti městech ČR. Průměrné roční koncentrace se pohybovaly v rozmezí 2,4 – 3,8 µg/m3 
(6). Vyšší koncentrace nežli ve vnějším ovzduší se mohou vyskytovat ve vnitřním prostředí 
budov, což potvrzují i nálezy v rámci monitorování vnitřního prostředí, prováděného 
hygienickou službou. V letech 1999 – 2001 bylo proměřeno ovzduší v dětských pokojích  120 
bytů ve čtyřech krajských městech. Průměr z 3 hodinových koncentrací benzenu v topném 
období činil 5,9 µg/m3 a v netopném období 4,7 µg/m3. Nad hodnotou 10 µg/m3 bylo v obou 
sezónách 9,9 % naměřených hodnot, maximální zjištěná 3 hodinová koncentrace činila 89,8 
µg/m3 (6).   

Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se absorbuje cca 
50 % vdechovaného benzenu. Kožní absorpce je nízká. Ze zažívacího traktu je 
pravděpodobně absorbován kompletně. Po vstřebání je distribuován v těle nezávisle na 
bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů byly zjištěny v tukových tkáních.  Benzen  je 
v játrech a snad i v kostní dřeni oxidován  na hlavní metabolity fenol, hydrochinon a katechol. 
Část vstřebaného benzenu  je v nezměněné formě vyloučena vydechovaných vzduchem. 
Metabolity jsou vylučovány močí 
Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, zejména 
v místech s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však mohou 
i koncentrace benzenu v interiérech budov, zejména v závislosti na cigaretovém kouři. 
Významná je též expozice při cestování motorovými vozidly, kdy se odhaduje, že při 
průměrné jedné hodině jízdy denně se zvyšuje karcinogenní riziko benzenu ve srovnání 
s expozicí z vnějšího ovzduší asi o 30 % (10).  V menší  míře je benzen přijímán i s potravou. 
Expozice z pitné vody je pro celkový příjem při běžných koncentracích zanedbatelná. 
Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na kuřáctví. Vykouření 20 cigaret 
denně představuje navíc příjem cca 600 µg benzenu, což vysoce převyšuje běžný příjem 
inhalací z vnějšího ovzduší i z potravy.   
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Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává  po počáteční stimulaci a 
euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic. 
Syndromy po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.  

Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde 
dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též  
imunologické změny. O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou 
přesvědčivé zprávy.  

Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogenitě. Pro nekarcinogenní 
toxický účinek jsou v  databázi RBC jsou  uvedeny jako  EPA-NCEA prozatímní hodnoty 
referenční dávky RfDo = 0,003 mg/kg/den a pro inhalační příjem RfDi = 0,0017 mg/kg/den.  
Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do 
kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice.  
Epidemiologické studie u  profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o 
kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní 
leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu při vyvolání 
leukémie není dosud znám, předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně 
metabolity benzenu, přičemž se zde kromě genotoxického efektu patrně uplatňují i další 
cesty. Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých 
benzen při inhalační i perorální expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace. 
V testech na bakteriích sice benzen nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje 
numerické i strukturální chromosomální aberace a výměny sesterských chromatid  u savčích 
buněk včetně lidských. Tato data ukazují, že benzen má mutagenní účinky. 
Vzhledem k přetrvávající nejasnosti mechanismu¸ kterým dochází ke karcinogennímu účinku 
při expozici benzenu, existují spory o vhodnosti použití lineárního modelu extrapolace 
závislosti dávky a účinku z oblasti profesionální expozice do oblasti malých dávek.  

Odvození jednotek karcinogenního rizika vycházející z různých epidemiologických studií u 
profesionálně exponované populace přesto dospívá ke  konsistentním výsledkům. Dvě velké 
nezávislé studie dospěly ke stanovení jednotky karcinogenního rizika při expozici z ovzduší 
pro koncentraci 1 µg/m3  v hodnotách UR = 4x10-6 a 3,8x10-6 (7).  

Skupina expertů US EPA dospěla v roce 1985 k prozatímní UR = 8,1x10-6  získané jako 
geometrický průměr hodnot získaných různými modely ze tří  studií profesionální expozice. 
V roce 1998 US EPA na základě doplnění původní klíčové studie tuto prozatímní jednotku 
karcinogenního rizika přehodnotila a v podstatě potvrdila stanovením UR = 2,2 – 7,8x10-6 

(15,21).  

WHO  doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000  pro odvození limitní 
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6x10-6, která 
představuje geometrický průměr z hodnot, odvozených různými modely z  aktualizované 
epidemiologické studie u profesionálně exponované populace. Tato jednotka karcinogenního 
rizika bude proto dále  použita při kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační 
expozici. 

WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní hodnotu 
pro ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního rizika pro 
jednotlivé členské státy. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6  vychází koncentrace 
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benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro 
populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3 (7).  

 V ČR je v poslední době stejně jako v  zemích EU pokládána za akceptovatelnou míru 
karcinogenního rizika zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku  celoživotní 
expozice dané látce 1x10-6, tedy jeden případ na milion exponovaných. Jako doporučená 
hodnota průměrné denní koncentrace benzenu ve volném ovzduší bylo v ČR doposud 
uváděno 15 µg/m3, což však již neodpovídá současné celospolečensky akceptovatelné míře 
karcinogenního rizika.  

US EPA uvádí v databázi Risk Based Concentrations Tables jako únosnou koncentraci 
benzenu v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6 koncentraci 2,2E-01 µg/m3. 

Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci 
benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Tato 
limitní koncentrace je nyní přijata novou imisní vyhláškou i v ČR.   
 
Vliv hluku na lidské zdraví 
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu 
informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící 
v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě. 

Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, 
nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk považovat za 
bezprahově působící noxu.      

Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, 
kterému je vystaveno značné procento populace.  

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační 
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.  
S určitým zjednodušením můžeme účinky dlouhodobého působení hluku rozdělit na účinky 
specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti 
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění 
funkcí různých systémů organismu.  

Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, 
podílí se na nich často stresová reakce a zahrnují ovlivnění neurohumorální a 
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je 
učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní 
podobě se mohou manifestovat  ve formě poruch  emocionální rovnováhy, sociálních 
interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení 
vlastního patogenetického děje.  

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno 
poškození sluchového aparátu,   vliv na kardiovaskulární a imunitní systém a  nepříznivé 
ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální systém, některé 
biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, vlivů na mentální zdraví a akutně 
případně i na motilitu zažívacího traktu. 
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Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené 
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a 
nepříznivého ovlivnění pohody lidí. 

WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu 
lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na  komunikaci řečí, pocity 
nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období.  

Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o 
nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto : 

Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku 
v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového 
postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech 
spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou podstatou poškození zprvu 
přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a nervových buněk 
Cortiho orgánu vnitřního ucha.  

Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází  
k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a 
aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB(A). 

Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k 
malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby 
současně exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že 
zvýšená hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch  u osob profesionálně 
exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti.   

Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných 
nepříznivých důsledků v oblasti chování a  vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti. 
Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek, 
telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a 
zejména malé děti v období osvojování řeči. 

Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl 
mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a to nejméně v 85 
% doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak  nemělo hlukové pozadí v místnostech 
převyšovat 35 dB(A). Pro více senzitivní skupiny populace by však mělo být ještě nižší.            

Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, 
alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke  
zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám 
dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty 
působení hluku. Efekt  narušeného spánku se projevuje i následující den např.  rozmrzelostí, 
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností.  Objektivně 
bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní.  

Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a 
mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním. 

K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení 
spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat  od hodnoty hluku  LAeq = 30 
dB(A). V experimentu  na velkém souboru lidí různého věku se při hladině hluku 35 dB(A) 
probudilo 22 % pokusných osob, při 45 dB(A) dosáhlo procento probuzených 52 %. Citlivější 
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byly ženy a osoby starší 60 let.  Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním 
hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB(A).   Nálada a výkonnost následující den 
nebyla ovlivněna při hodnotách venkovního hluku do 60 dB(A). Zde je nutno podotknout, že 
pokusné osoby jsou osoby zdravé a převážně psychicky nadprůměrně odolné – jinak by 
těžko normálně spaly v experimentálních podmínkách.  

Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 
45 dB(A), přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního 
hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem.  
Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností 
přesáhnout LAmax = 45 dB(A), resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl 
přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku.  Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku 
měly být ještě nižší.  Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci 
obyvatel ani po více letech.   

Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku  byly prokázány 
v řadě  epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou 
být jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i  trvalé ve 
formě hypertenze a ischemické choroby srdeční. V případě hypertenze je významná teorie, 
podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku uvolňován 
z buněk a vylučován z organismu a není u evropské populace dostatečně saturován příjmem 
z potravy.  
Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina hluku s efektem na  ICHS v epidemiologických 
studiích byla  70 dB(A).  Všeobecným  závěrem  je, že  kardiovaskulární  účinky jsou spojeny 
s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h  v rozmezí 65 – 70 dB(A) a více, 
pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější 
pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem 
k velkému počtu takto exponovaných osob. Dále je třeba mít na paměti, že hluk je noxa 
bezprahová a že uvedené výsledky se vztahují na statisticky signifikantní průkaz vztahu a 
proto je nutné účinky předpokládat i při hladinách venkovního hluku významně nižších 

Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů,  
změny imunitního systému, zvýšená motilita gastrointestinálního traktu, nebo snížená 
porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku v  době těhotenství,  
nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků 
hluku.     
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a 
projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou 
duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit 
rozvoj latentních duševních poruch.  Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní 
zdraví byly nalezeny u ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických 
symptomů a hospitalizací. 
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem  bylo zatím sledováno převážně v laboratorních 
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní 
práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a 
komplikované analýzy. V reálných podmínkách bylo v závislosti na  hluku prokázáno 
zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť. 
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K hodnocení ovlivnění výkonu při mimopracovních činnostech není dostatek studií a nelze 
tudíž odvozovat limity nebo vztahy expozice a účinku.      
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak 
emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při  různých činnostech. 
Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, 
nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje  nebo vyčerpání. U 
každého člověka existuje určitý stupeň senzitivity, respektive tolerance k rušivému účinku 
hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10-20 % vysoce 
senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % populace 
víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.   

Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na 
řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To 
vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu 
rozdílný efekt u exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i 
hladinách hluku na různých lokalitách v různých zemích. Obecně  např. u obyvatel rodinných 
domů nastává srovnatelný stupeň obtěžování až při hladinách o cca 10 i více dB vyšších, 
oproti obyvatelům bytových domů.    

Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může 
ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk, 
u nějž je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě působí i 
nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se v případě nutnosti po dobu 
provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu.  Závislost je i mezi nepříznivým 
prožíváním hluku a délkou pobytu v témže bytě či jiném prostředí. Rozmrzelost může 
vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje   Kromě toho 
však může být významně ovlivněna zdravotním stavem.   

Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů, 
jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Vysoké hladiny 
hluku  vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných 
jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde 
hraje i zhoršená řečová komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke 
slovní pomoci (poradit v orientaci, upozornit  na nehodu), než k pomoci fyzické.  
U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná 
zvyšovat při působení hluku od ekvivalentní hladiny Ldn = 42 dB(A). Procento mírně 
nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB(A).  

Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách 
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A), nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB(A). 
Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území, by proto měla být limitující hladina 
hluku nižší. Většina evropských zemí používá  pro nový rozvoj limitující LAeq 40 dB(A). 
Během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne.  
Zvýšení celkové nemocnosti bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů 
obyvatel, exponovaných neprofesionálně vysokým hladinám hluku. Nejpravděpodobnějším 
vysvětlením tohoto jevu je důsledek působení chronického stresu. 

Může jít o některá onemocnění zažívacího traktu, poruchy krevního tlaku, arteriosklerózu, 
zánětlivá onemocnění, nižší odolnost vůči infekci, poruchy menstruačního cyklu a v  
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těhotenství, spastické stavy a prediabetické stavy. V retrospektivní studii bylo zjištěno, že 
k rozdílům v nemocnosti docházelo až po delší době strávené v hlučném prostředí, u 
nervových onemocnění po 8-10 letech, u cévních onemocnění až po 11-15 letech (3).    
Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je obsáhle 
sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu 
prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných 
venkovním hlukem,  procento  osob  se  špatným spánkem  a  obtížným  usínáním  nebo  
osob používajících denně sedativa zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. Několikrát 
zde byla ověřena  i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na 
civilizační choroby. Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují predikovat 
zvýšení procenta takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti.    

Významným ukazatelem, který může být použit k hrubému odhadu nepříznivých zdravotních 
účinků venkovního hluku na exponovanou populaci je procento  osob obtěžovaných hlukem, 
zjištěné anketním šetřením. Analýzou dat získaných výše uvedeným systémem monitoringu 
v ČR byl zjištěn signifikantní statisticky významný vztah mezi stoupajícím procentem 
obtěžovaných osob a výskytem civilizačních chorob, zejména hypertenze a častých katarů 
horních cest dýchacích. Tento vztah byl významnější u lokalit s noční hlučností větší než LAeq  
55 dB. Z počtu osob s pocitem obtěžování hlukem trpělo některou z vybraných civilizačních 
chorob 64.1 % a se vzrůstající hladinou hluku se zvyšoval průměrný počet těchto 
onemocnění na osobu.    

Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si ovšem musíme být vědomi nejistot, kterými 
je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních 
parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy  
nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní 
nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto 
nezřídka setkáváme se situacemi,  kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách 
nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny 
osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní 
závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru. 
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (Laeq, 6-22 h ) 

dB(A) Nepříznivý účinek 

< 50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 

Sluchové postižení       X 

Zhoršené osvojení řeči a 
čtení u dětí 

     X 

Ischemická choroba 
srdeční  

    X X 

Zhoršená komunikace řečí   X X X X 

Silné obtěžování   X X X X 

Mírné obtěžování  X X X X X 

 
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – noční doba (Laeq, 22-6 h ) 

dB(A) Nepříznivý účinek 

35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60+ 

Zhoršená nálada a 
výkonnost následující den 

     X 

Subjektivně vnímaná horší 
kvalita spánku 

 X X X X X 

Zvýšené užívání sedativ   X X X X X 

Obtěžování hlukem  X X X X X 

 
Závěry: 
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že provedení plánované rekonstrukce 
komunikace I/36 nepovede k překročení platných imisních a hlukových limitů v okolí 
posuzované komunikace.  

Při automobilovém provozu vznikají i vibrace, výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a 
stavební objekty prokázal, že vliv vibrací z automobilové dopravy nepřesahuje ani 
nedosahuje limitních hodnot (na rozdíl od železniční dopravy) a nemůže mít významný vliv. 
Nebezpečí dopravních úrazů 

Vybudováním oznamovaného záměru dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu na tomto úseku silnice I/36. 
 
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 
Narušení faktorů pohody 
Provoz uvažovaného záměru prakticky neznamená změnu ve faktorech pohody. 
Pro etapu výstavby doporučujeme respektovat následující opatření: 
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Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006, tj. 
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování 
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.  

 
 
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo: 
Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V bezprostředním okolí záměru 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru 
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce 
podlimitní 

Pravděpodobnost vlivu Vždy od uvedení záměru do provozu  

Doba trvání, frekvence a vratnost Vliv trvalý. Vliv vratný. 
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1.2   Vlivy na ovzduší a klima 

Pro posouzení vlivu navrženého záměru v nulové a obou aktivních variantách byl 
zpracována rozptylová studie metodikou Symos (program Symos v. 2006) – uvedeno v 
příloze. 

Referenční body v obytné zástavbě 
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Stávající stav 2008 - Znečištění v nejbližší obytné zástavbě 

Bod 
NO2-R 
µg.m-3 

NO2-M 
µg.m-3 

PM10-R 
µg.m-3 

PM10-D 
µg.m-3 

BZN-R 
µg.m-3 

501 0,070 2,110 0,038 0,985 0,002 

502 0,121 3,033 0,065 1,416 0,003 

503 1,283 15,328 0,691 7,156 0,036 

504 0,182 3,691 0,098 1,723 0,005 

505 0,138 2,996 0,074 1,399 0,004 

nejvyšší 1,283 15,328 0,691 7,156 0,036 
 
Imisní limity pro ochranu zdravý 2005 

Znečišťující látka Pozadí 
µg.m-3 

Max. příspěvek záměru 
µg.m-3 

Limit 
µg.m-3 

NO2 roční 0-26 1,283 40 

NO2 hodinová – maximální - 15,328 - 

NO2 hodinová – 19. maximální (50) 6,522 200 

PM10 roční 30-40 0,691 40 

PM10 denní – maximální - 7,156 - 

PM10 denní – 36. maximální 50-60 2,926 50 

BZN roční 2-3,5 0,036 5 

 
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NOX roční 0-19,5 25,652 30 
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Stávající stav 2020 - Znečištění v nejbližší obytné zástavbě 

Bod 
NO2-R 
µg.m-3 

NO2-M 
µg.m-3 

PM10-R 
µg.m-3 

PM10-D 
µg.m-3 

BZN-R 
µg.m-3 

501 0,014 0,422 0,011 0,295 0,001 

502 0,024 0,607 0,020 0,425 0,002 

503 0,257 3,066 0,207 2,147 0,018 

504 0,036 0,738 0,029 0,517 0,003 

505 0,028 0,599 0,022 0,420 0,002 

nejvyšší 0,257 3,066 0,207 2,147 0,018 
 
Imisní limity pro ochranu zdravý 2005 

Znečišťující látka Pozadí 
µg.m-3 

Max. příspěvek záměru 
µg.m-3 

Limit 
µg.m-3 

NO2 roční 0-26 0,257 40 

NO2 hodinová – maximální - 3,066 - 

NO2 hodinová – 19. maximální (50) 1,226 200 

PM10 roční 30-40 0,207 40 

PM10 denní – maximální - 2,147 - 

PM10 denní – 36. maximální 50-60 0,858 50 

BZN roční 2-3,5 0,018 5 

 
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NOX roční 0-19,5 3,798 30 
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Varianta A 2020 - Znečištění v nejbližší obytné zástavbě 

Bod 
NO2-R 
µg.m-3 

NO2-M 
µg.m-3 

PM10-R 
µg.m-3 

PM10-D 
µg.m-3 

BZN-R 
µg.m-3 

501 0,014 0,336 0,012 0,241 0,001 

502 0,023 0,415 0,019 0,298 0,002 

503 0,046 0,712 0,038 0,512 0,004 

504 0,033 0,413 0,027 0,291 0,003 

505 0,032 0,994 0,027 0,711 0,002 

nejvyšší 0,046 0,994 0,038 0,711 0,004 
 
Imisní limity pro ochranu zdravý 2005 

Znečišťující látka Pozadí 
µg.m-3 

Max. příspěvek záměru 
µg.m-3 

Limit 
µg.m-3 

NO2 roční 0-26 0,046 40 

NO2 hodinová – maximální - 0,994 - 

NO2 hodinová – 19. maximální (50) 0,394 200 

PM10 roční 30-40 0,038 40 

PM10 denní – maximální - 0,711 - 

PM10 denní – 36. maximální 50-60 0,315 50 

BZN roční 2-3,5 0,004 5 

 
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NOX roční 0-19,5 3,225 30 
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Varianta A 2020 dvojnásobná intenzita dopravy - Znečištění v nejbližší obytné zástavbě 

Bod 
NO2-R 
µg.m-3 

NO2-M 
µg.m-3 

PM10-R 
µg.m-3 

PM10-D 
µg.m-3 

BZN-R 
µg.m-3 

501 0,028 0,672 0,024 0,482 0,002 

502 0,046 0,830 0,038 0,596 0,004 

503 0,092 1,428 0,076 1,024 0,008 

504 0,066 0,826 0,054 0,582 0,006 

505 0,064 1,992 0,054 1,422 0,004 

nejvyšší 0,092 1,992 0,076 1,422 0,008 
 
Imisní limity pro ochranu zdravý 2005 

Znečišťující látka Pozadí 
µg.m-3 

Max. příspěvek záměru 
µg.m-3 

Limit 
µg.m-3 

NO2 roční 0-26 0,092 40 

NO2 hodinová – maximální - 1,992 - 

NO2 hodinová – 19. maximální (50) 0,788 200 

PM10 roční 30-40 0,076 40 

PM10 denní – maximální - 1,422 - 

PM10 denní – 36. maximální 50-60 0,630 50 

BZN roční 2-3,5 0,008 5 

 
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NOX roční 0-19,5 6,45 30 
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Varianta B 2020 - Znečištění v nejbližší obytné zástavbě 

Bod 
NO2-R 
µg.m-3 

NO2-M 
µg.m-3 

PM10-R 
µg.m-3 

PM10-D 
µg.m-3 

BZN-R 
µg.m-3 

501 0,009 0,163 0,012 0,216 0,001 

502 0,015 0,183 0,017 0,367 0,001 

503 0,023 0,558 0,023 0,729 0,002 

504 0,013 0,396 0,013 0,474 0,001 

505 0,010 0,371 0,010 0,382 0,001 

nejvyšší 0,023 0,558 0,023 0,729 0,002 
 
Imisní limity pro ochranu zdravý 2005 

Znečišťující látka Pozadí 
µg.m-3 

Max. příspěvek záměru 
µg.m-3 

Limit 
µg.m-3 

NO2 roční 0-26 0,023 40 

NO2 hodinová – maximální - 0,558 - 

NO2 hodinová – 19. maximální (50) 0,281 200 

PM10 roční 30-40 0,023 40 

PM10 denní – maximální - 0,729 - 

PM10 denní – 36. maximální 50-60 0,365 50 

BZN roční 2-3,5 0,002 5 

 
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NOX roční 0-19,5 2,768 30 
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Varianta B 2020 dvojnásobná intenzita dopravy - Znečištění v nejbližší obytné zástavbě 

Bod 
NO2-R 
µg.m-3 

NO2-M 
µg.m-3 

PM10-R 
µg.m-3 

PM10-D 
µg.m-3 

BZN-R 
µg.m-3 

501 0,018 0,326 0,024 0,432 0,002 

502 0,030 0,366 0,034 0,734 0,002 

503 0,046 1,116 0,046 1,458 0,004 

504 0,026 0,792 0,026 0,948 0,002 

505 0,02 0,742 0,02 0,764 0,002 

nejvyšší 0,046 1,116 0,046 1,458 0,004 
 
Imisní limity pro ochranu zdravý 2005 

Znečišťující látka Pozadí 
µg.m-3 

Max. příspěvek záměru 
µg.m-3 

Limit 
µg.m-3 

NO2 roční 0-26 0,046 40 

NO2 hodinová – maximální - 1,116 - 

NO2 hodinová – 19. maximální (50) 0,562 200 

PM10 roční 30-40 0,046 40 

PM10 denní – maximální - 1,458 - 

PM10 denní – 36. maximální 50-60 0,730 50 

BZN roční 2-3,5 0,004 5 

 
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NOX roční 0-19,5 5,536 30 
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Diskuse výsledků 

Oxid dusičitý NO2 má od roku 2010 stanoven imisní limit 40 µg.m-3 pro aritmetický průměr za 
kalendářní rok. Po stavbě záměru mohou v roce 2020 koncentrace dosáhnout ve variante A 
max. 0,046 µg.m-3 a ve variante B max. 0,023 µg.m-3. Po přičtení očekávaného imisního 
pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí a k překročení limitu pro ochranu 
zdravý. 
 

Oxid dusičitý NO2 má od roku 2010 stanoven imisní limit 200 µg.m-3 pro aritmetický průměr za 
1 hodinu, který nesmí být překročen více než 18x za kalendářní rok. Po stavbě záměru 
mohou v roce 2020 koncentrace dosáhnout ve variante A max. 0,394  µg.m-3 a ve variante B 
max. 0,281 µg.m-3. Po přičtení očekávaného imisního pozadí nedojde k významnému vlivu na 
životní prostředí a k překročení limitu pro ochranu zdravý. 
 

Suspendované částice PM10 mají od roku 2010 stanoven imisní limit 40 µg.m-3 pro 
aritmetický průměr za kalendářní rok. Po stavbě záměru mohou v roce 2020 koncentrace 
dosáhnout ve variantě A max. 0,038  µg.m-3 a ve variante B max. 0,023 µg.m-3. Po přičtení 
očekávaného imisního pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí a 
k překročení limitu pro ochranu zdravý. 
 

Suspendované částice PM10 mají od roku 2010 stanoven imisní limit pro zdraví lidí 50 µg.m-3 
pro aritmetický průměr za 24 hodin, který nesmí být překročen více než 35x za kalendářní 
rok. Po stavbě záměru mohou v roce 2020 koncentrace dosáhnout ve variante A max. 0,315  
µg.m-3 a ve variante B max. 0,365 µg.m-3. Po přičtení očekávaného imisního pozadí nedojde 
k významnému vlivu na životní prostředí a k překročení limitu pro ochranu zdravý. 
 

Benzen má od roku 2010 stanoven imisní limit 5 µg.m-3 pro aritmetický průměr za kalendářní 
rok. Po stavbě záměru mohou v roce 2020 koncentrace dosáhnout ve variante A max. 0,004  
µg.m-3 a ve variante B max. 0,002 µg.m-3. Po přičtení očekávaného imisního pozadí nedojde 
k významnému vlivu na životní prostředí a k překročení limitu pro ochranu zdravý. 
 

NOX má od roku 2010 stanoven imisní limit 30 µg.m-3 pro aritmetický průměr za kalendářní 
rok. Po stavbě záměru mohou v roce 2020 koncentrace dosáhnout ve variante A max. 3,225  
µg.m-3 a ve variante B max. 2,768 µg.m-3. Po přičtení očekávaného imisního pozadí nedojde 
k významnému vlivu na životní prostředí a k překročení limitu pro ochranu zdravý. 
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Závěr: 

Z hodnocení provedeného v rozptylové studii vyplývá, že po zohlednění všech stávajících i 
uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění ovzduší 
ani k překračování platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru. 

Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění 
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí. 

Celkově je možno konstatovat, že po vybudování záměru varianty A nebo B přinese v 
zástavbě podél stávající komunikace výrazné snížení imisní zátěže.  

Naproti tomu se v zájmovém území objeví nové imisní zatížení, které se však projeví 
zejména v oblastech bez obytné zástavby. 

Rozdíly mezi variantami A a B jsou minimální, jsou významně menší než očekávaná chyba 
výpočtu. Při reálném měření jsou nepostižitelné. 

V roce 2020 není vyloučeno, že již bude uvedena do provozu rychlostní silnice R35 v úseku 
Opatovice – Časy, resp. Opatovice – Vysoké Mýto. V tom případě bude po uvažovaném 
úseku silnice I/36 Časy – Holice jezdit i určitá část vozidel ze stávající silnice I/35. Z tohoto 
důvodu jsme uvažovali i s dvojnásobným nárůstem intenzity dopravy k roku 2020 oproti 
nárůstu dopravy, které předpokládají výhledové koeficienty ŘSD, ale ani tak nedojde 
k významnému zvýšení znečištění ovzduší a k překračování platných limitů. 
 
Opatření pro snížení vlivů na ovzduší: 
Navrhovaná opatření: 

Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především 
v průběhu zemních prací. 

Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět 
skrápění plochy staveniště. 

Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými 
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin, 
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost. 

 
 
Hodnocení vlivů na ovzduší: 
Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V bezprostředním okolí záměru. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru 
emitovaných škodlivin, malý  

Pravděpodobnost vlivu Od uvedení záměru do provozu  

Doba trvání, frekvence a vratnost Vliv trvalý. Vliv vratný. 
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1.3   Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byla vyhotovena hluková studie (viz 
samostatná příloha tohoto oznámení) s následujícími výsledky a závěry: 

 
Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB   

výpočet pomocí Hlukplus pásma v. 8.11 profi8 (Ekoteam lic.č. 5029) 
Laeq(dB(A)) 

Souřadnice (m) 
rok 2008 rok 2020 

stávající stav 
pokračování 
stávajícího 

stavu 
varianta A varianta B 

RB 
Výška 

(m) 
x y 

den noc den noc den noc den noc 

1 3,0 494,4 1214,9 30,9 25,7 31,0 25,6 29,0 23,6 29,3 23,9 

2 3,0 1008,8 1064,6 35,2 30,0 35,4 30,0 32,8 27,4 33,3 27,9 

3 3,0 1501,4 1046,2 39,3 34,1 39,4 34,0 33,4 28,0 35,8 30,4 

4 3,0 1790,3 869,2 60,8 55,6 61,0 55,6 38,0 32,6 41,4 36,0 

5 3,0 1928,9 952,7 62,3 57,1 62,4 57,0 37,1 31,7 41,3 35,9 

6 3,0 2070,9 1073,0 41,7 36,6 41,9 36,5 34,5 29,1 37,9 32,5 

7 3,0 2440,0 1098,0 37,3 32,2 37,5 32,1 33,9 28,5 36,9 31,5 

8 3,0 2715,5 875,9 40,3 35,2 40,5 35,1 37,1 31,7 41,8 36,4 

9 3,0 3133,0 733,9 39,1 34,0 39,3 33,9 38,5 33,1 39,4 34,0 

10 3,0 3386,9 588,7 39,6 34,4 39,7 34,3 41,1 35,7 39,8 34,4 

 
Vyhodnocení výpočtu 

Z výše uvedeného přehledu hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech je zřejmé, že 
v současné době dochází v referenčních bodech RB 4 a 5 k překračování zde platného 
hlukového limitu. Jedná se o body v prostorech ležících v těsné blízkosti stávající silnice I/36 
v obci Horní Ředice. Výhled k roku 2020 (pokračování stávajícího stavu) vykazuje oproti roku 
2008 minimální navýšení hladin hluku v řádech desetin decibelu (0,1-0,2 dB). 

Stav po realizaci přeložky ve variantě A i B vykazuje hladiny hluku hluboko pod zde platnými 
hlukovými limity 60 dB(A) pro denní a 50 dB(A) pro noční dobu. 
 
Závěr  

Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že vybudování plánované přeložky silnice I/36 
v kat. S 9,5/70 ve variantě A i B nepovede k překročení platných hlukových limitů 
v posuzované lokalitě. Vybudování přeložky přispěje k výraznému snížení současného 
nadlimitního zatížení obytné zástavby obce Horní Ředice. Menší vlivy vykazuje varianta A. 
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Hodnocení vlivů hluku: 
Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V bezprostředním okolí záměru. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv významný, technicky bezpečně eliminovatelný. Vliv 
jednoduchý.  

Pravděpodobnost vlivu Vždy během provozu záměru  

Doba trvání, frekvence a vratnost Vliv trvalý. Vliv vratný. 
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1.4   Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Realizací záměru dojde ke zvětšení velikosti zpevněných ploch o cca 3 900 m2 (varianta A), 
4 900 m2 (varianta B). V důsledku toho dojde k navýšení odtoku splachových odpadních vod 
ze zpevněných ploch vozovky. 

Ze zpevněných ploch silnice I/36 ve variantě A bude odtékat do recipientů celkem 16,5 tis. 
m3 splachových vod ročně, z toho 5,9 m3 v zimním období. Průměrný roční odtok z 
komunikace bude Q355d = 0,54 l/s, v zimní období 0,19 l/s. 

Navýšení množství splachových odpadních vod oproti stávajícímu stavu představuje 
navýšení stávajícího průtoku o ∆Q355d = 0,04 l/s. 

Ze zpevněných ploch silnice I/36 ve variantě B bude odtékat do recipientů celkem 17 tis. m3 
splachových vod ročně, z toho 6,1 m3 v zimním období. Průměrný roční odtok z komunikace 
bude Q355d = 0,55 l/s, v zimní období 0,20 l/s. 
Navýšení množství splachových odpadních vod oproti stávajícímu stavu představuje 
navýšení stávajícího průtoku o ∆Q355d = 0,06 l/s. 

Během jednoho zimního období bude ze zpevněných ploch silnice I/36 ve variantě A odtékat 
5,9 t chloridových iontů. 

Během jednoho zimního období bude ze zpevněných ploch silnice I/36 ve variantě B odtékat 
6,1 t chloridových iontů. 
   
Obecně se k tomuto vlivu navrhuje následující opatření: 

Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat 
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí 
rozšíření. 

 
Zvýšením bezpečnosti  dopravy lze očekávat snížení četnosti havárií vozidel a tím i snížení 
možnosti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod. 
K tomuto vlivu navrhujeme následující opatření: 

Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními 
opatřeními s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované 
stavby se zapracováním činností regionálních záchranných jednotek. 

V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zabezpečení stavenišť 
proti úniku nebezpečných látek. 

Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC; 
v případě jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným 
vodohospodářským orgánům návrh na řešení jejich likvidace. 

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být 
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména 
z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných 
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena 
na lokalitě určené k těmto účelům. 
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Hodnocení vlivů na vodu: 
Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V prostoru záměru – vliv na odvodnění oblasti.         

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu. 

Velikost a složitost vlivu Vliv malý, technicky dobře eliminovatelný. Vliv 
jednoduchý.  

Pravděpodobnost vlivu Během trvání záměru, během provozu záměru. 

Doba trvání, frekvence a vratnost Vliv na odvodnění oblasti-trvale. Odtok splachových vod 
v době srážek. Vliv vratný. 

  
 

1.5   Vlivy na půdu 

Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby:  
Varianta „A“ 
Trvalé zábory zemědělské půdy podle katastrálního území: 
Dolní Ředice   1,20 ha 
Horní Ředice   6,20 ha 
Holice    0,12 ha  
celkem   7,52 ha 
 
Varianta „B“ 
Trvalé zábory zemědělské půdy podle katastrálního území: 
Dolní Ředice   1,00 ha 
Horní Ředice   4,60 ha 
Holice    0,12 ha  
celkem   5,72 ha  

 

U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 31901, 31911, 32011 a 32310 zařazené do III. 
a IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. 
Menší vlivy vykazuje varianta B. 
  
K tomuto vlivu se navrhuje respektovat následující opatření: 

Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou 
využity v dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně 
zabraných ploch, resp. s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím 
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke 
zbytečným erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových 
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materiálů do vodotečí. 

Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot 
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase rekonstruované silnice.   

 
Vlivy v důsledku ukládání odpadů 
Vlivy v důsledku ukládání odpadů se projeví zejména v období výstavby u dodavatelských 
organizací a ve formě meziskládek zemin a výkopových materiálů. 
Harmonogram a návaznost výstavby musí být provedeny tak, aby tyto vlivy byli minimální a 
aby v maximální míře byla zajištěna plynulost výstavby bez meziskládek. 
 
Hodnocení vlivů na půdu: 

Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V prostoru záměru – vliv na zábor půd. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv malý. Vliv jednoduchý.  

Pravděpodobnost vlivu Během existence záměru. 

Doba trvání, frekvence a vratnost Během existence záměru trvalý. Po ukončení existence 
záměru technicky do určité míry vratný. 

 
 

1.6   Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Vlivy na zemní a horninové prostředí 

V zájmovém území nejsou ČGS – Geofondem Praha evidovány prostory určené pro těžbu 
přírodních surovin - CHLÚ (chráněná ložisková území), prostory hlubinně vytěžených a 
prostory poddolovaných území. 

Hlubší, ale pouze zcela bodové zásahy do horninového prostředí je možné očekávat jen při 
hlubinném zakládání mostních objektů.   
Vlivy na další přírodní geofaktory 

Záměr stavby nezasahuje do evidovaných sesuvných území a vzhledem ke skutečnosti, že 
nepředpokládá realizaci hlubších zářezů, zároveň ani nehrozí, že by realizací stavby mohly 
být tyto jevy vyvolány.  
 
Hodnocení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje: 
Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V prostoru záměru. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv malý. Vliv jednoduchý.  
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Pravděpodobnost vlivu Během existence záměru. 

Doba trvání, frekvence a vratnost Během existence záměru. Nevratný. 

 

 

1.7   Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Vlivy na faunu 
Zoologickým průzkumem byly zjištěny následující chráněné druhy živočichů: ropucha 
obecná, ropucha zelená, užovka obojková, ještěrka obecná, krahujec obecný a vlaštovka 
obecná. Vzhledem ke specifičnosti záměru – jde o úpravu stávající komunikace  a částečně 
liniová stavba nové trasy – lze konstatovat, že se záměr dotkne pouze malého množství 
jedinců ropuchy obecné (2 až 3 ex.). Tento druh je v území nerovnoměrně rozptýlen a 
v průběhu roku dochází k pohybu jedinců v krajině při migraci za potravou.  

K eliminaci tohoto vlivu byla navržena následující podmínka:  

Po určení konečné varianty záměru pro DÚR provést odborné stanovení 
potřebného rozsahu a charakteru technických opatření, která zabrání ovlivnění 
ohrožených druhů obojživelníků ve fázi výstavby a ve fázi provozu v souladu 
s ustanovením §50 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Za předpokladu plnění této podmínky lze předpokládat, že při výstavbě a provozu 
uvažovaného záměru nedojde k porušení základních ochranných podmínek zvláště 
chráněného živočicha ve smyslu §50 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

 
Vlivy na floru  
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů 
podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 
2001). 

Na základě terénního průzkumu lze konstatovat, že vzhledem k intenzivní zemědělsky 
využívané krajině je zájmové území botanicky málo cenné. Stávající maloplošně zastoupené 
dřevinné linie nereprezentují biotopy s výskytem reprezentativních či unikátních fytocenóz. 
Výjimku představuje pouze ekologicky přirozeně stabilní zplaňující ovocný sad, který stavbou 
varianty A obchvatu silnice I/36 trvale připraví současnou biotu o svá stanoviště. Bylinné 
patro sadu tvoří druhy vysoké plasticity, s širší ekologickou amplitudou, protože právě ty 
měly šanci uspět v konkurenci s místními podmínkami. Výsledkem se tak stalo velmi 
vyvážené a dobře přizpůsobené travinobylinné společenstvo s regionálními formami druhů, 
které se recipročně s keři, ovocnými i suchými stromy výrazně podílejí na přírodní 
rozmanitosti (biodiverzitě) zájmového území. Další negativní stránkou uvažovaného zásahu 
(kácení a následné terénní úpravy) bude narušení přirozeného vývoje půdy (oslunění, 
dehydratace), zejména humusového profilu. 
 
Navržená opatření: 

Veškerá zařízení staveniště navrhnout a realizovat s ohledem na  lokalizaci 
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mimolesních porostů dřevin. 

Jednoznačně prokázat a doložit nezbytně nutný rozsah kácení v rámci přípravy 
území  na základě toho, že v rámci prováděcí projektové dokumentace stavby 
po zaměření porostů dřevin bude navrženo jen minimální  kácení v ose trasy 
v rozsahu minimálního manipulačního pásu. 

Veškerá odůvodněná (jednoznačně nevyhnutelná) kácení dřevin v trase záměru 
a v prostorech provozního zázemí pro jeho výstavbu realizovat výhradně 
v období vegetačního klidu. 

Zajistit ochranu všech mimolesních porostů dřevin v kontaktu se stavebními 
pracemi, které podle doložení nezbytně nutného rozsahu kácení mohou zůstat 
zachovány. 

Realizovat náhradní výsadbu podél nové silnice  na základě projektu sadových 
úprav ve vazbě na začlenění do krajiny, s přednostním uplatněním výsadeb ve 
skladebných a podpůrných prvcích ÚSES a další kompenzace v území. 

 
Vlivy na ekosystémy  
Varianta „A“ 

V místech křížení přeložky sil. I/36 s přesunutými lokálními biokoridory, tj. v km 1,725 a v km 
3,162 jsou navrženy mosty o jednom poli o světlosti mostního otvoru 10,0 m.  

Dle „Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící 
živočichy“, vydala AOPK ČR, platí následující poměr mezi výškou, délkou a šířkou 
podchodu:   (v x d : š) je větší než 1,5, při minim. výšce  2,5 m 
platí pro živočichy do velikosti srnce a prasete divokého  
most v km 1,725 2,5 x 11 : 10 = 2,75, což je více než požadovaných 1,5 
most v km 3,180 3,5 x 11 : 10 = 3,85, což je více než požadovaných 1,5  
 
Most v km 1,725 bude současně sloužit pro převedení povrchové vody stékající z přilehlého 
svahu. 
V místě křížení sil. I/36 s polní cestou v km 2,835 je navržen most o jednom poli o světlosti 
mostního otvoru 15 m. Most bude sloužit pro zemědělskou techniku. Zatěžovací třída B. 
 
Varianta „B“ 

V místech křížení přeložky sil. I/36 s přesunutými lokálními biokoridory, tj. v km 1,810 a v km 
3,248 jsou navrženy mosty o jednom poli o světlosti mostního otvoru 10,0 m.  
most v km 1,810 2,5 x 11 : 10 = 2,75, což je více než požadovaných 1,5 
most v km 3,265 4,5 x 11 : 10 = 4,95, což je více než požadovaných 1,5 
V místě křížení přeložky sil. I/36 se silnicí III/3051 je navržen most o jednom poli o světlosti 
most. otvoru 13,0 m.  
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Další aspekty 
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že 
plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou 
totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i 
ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno: 

Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav) 
všechny plochy zasažené stavebními pracemi  z důvodu prevence ruderalizace 
území a šíření alergenních  plevelů a invazních rostlin. 

 
Závěr 
Z hodnocených variant lze jako mírně vhodnější doporučit tu která v menší míře zasahuje do 
nelesní zeleně (starý sad na konci trasy u Holic) – variantu B. Tato část území je jediným 
cennějším prvkem, i když jen omezeného rozsahu, v celé trase záměru 
 
Hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy: 
Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V prostoru záměru a nejbližším okolí. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv středně významný. Vliv složitý.  

Pravděpodobnost vlivu Během existence záměru. 

Doba trvání, frekvence a vratnost Během existence záměru. Vratný. 
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1.8   Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 

Krajina představuje plochou pahorkatinu s nevýrazným hřebenem na rozvodí a lokálními 
vyvýšeninami Chvalák (263 m n.m.) a Hořánek (264 m n.m.). Převažují plochy polí 
s nevýraznými remízky. 

 
Historickou krajinnou dominantu představuje kostel v Horní Ředici, prvky krajinného rázu 
zastupuje kaplička v km 3,3 a křížek v km 1,490. 
Oznamovaný záměr je realizován v trase stávající komunikace, tudíž svým charakterem 
výrazně nezasáhne do krajinného rázu. Trasa komunikace a její niveleta jsou navrženy tak, 
že výrazně nezasahují do morfologie terénu, resp. vhodně využívají současnou topografii 
terénu. 
Významné vlivy na krajinu se neočekávají vzhledem k charakteru záměru. 
 
Hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz: 
Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V širším území. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv malý. Vliv složitý, subjektivní.  

Pravděpodobnost vlivu Během existence záměru. 

Doba trvání, frekvence a vratnost Během existence záměru. Vratný, technicky částečně 
eliminovatelný. 

 
 



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

 

 eko           team 
 

80 
 

1.9   Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Varianta „A“ 
V katastru nemovitostí je po levé straně přeložky v cca km 3,250 parcela 43, vedená jako 
zastavěná plocha. Ve skutečnosti stavba již neexistuje. Po pravé straně přeložky v cca km 
3,300 je nově opravená kaplička (v kú parcela PK 1495/1, vedena jako orná). Protože 
zasahuje do tělesa silniční komunikace bude staticky zajištěna.  
 
Varianta „B“ 
Po levé straně přeložky (parcela PK 1001/3 – orná) je v cca km 1,490 udržovaný křížek 
spolu se čtyřmi nově vysazenými lipami. Vzhledem k tomu, že koliduje s přeložkou sil. I/36, 
bude demontován a spolu s lipami vybudován na jiném určeném místě.  V katastru 
nemovitostí je po levé straně přeložky v cca km 3,340 parcela 43, vedená jako zastavěná 
plocha. Ve skutečnosti stavba již neexistuje. Po pravé straně přeložky v cca km 3,390 je 
nově opravená kaplička (v kú parcela PK 1495/1, vedena jako orná). Protože zasahuje do 
tělesa silniční komunikace bude staticky zabezpečena. 
 
K těmto vlivům jsou stanovena následující opatření: 

V případě dotčení křížku v km 1,490 provést jeho vhodné přemístění včetně 
výsadby čtyř lip v rámci vegetačních úprav záměru. 

V rámci stavby staticky zajistit kapličku v km 3,3 resp. 3,390. 
 
 
Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky: 
Kritérium  Hodnocení 

Rozsah vlivu V prostoru záměru. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv středně významný, pokud se při stavbě nevyskytnou 
archeologické nálezy. Vliv jednoduchý.  

Pravděpodobnost vlivu Během výstavby záměru. 

Doba trvání, frekvence a vratnost Během výstavby záměru. 
Nevratný. 
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II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci se významně nemění oproti 
pokračování stávajícího stavu. 
Přehled jednotlivých vlivů: 
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo: 

Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V bezprostředním okolí záměru 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru 
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce 
podlimitní 

Pravděpodobnost vlivu Vždy od uvedení záměru do provozu  

Doba trvání, frekvence a vratnost Vliv trvalý. Vliv vratný. 

 
Hodnocení vlivů na ovzduší: 

Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V bezprostředním okolí záměru. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru 
emitovaných škodlivin, malý  

Pravděpodobnost vlivu Od uvedení záměru do provozu  

Doba trvání, frekvence a vratnost Vliv trvalý. Vliv vratný. 

 
Hodnocení vlivů hluku: 

Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V bezprostředním okolí záměru. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv významný, technicky bezpečně eliminovatelný. Vliv 
jednoduchý.  

Pravděpodobnost vlivu Vždy během provozu záměru  

Doba trvání, frekvence a vratnost Vliv trvalý. Vliv vratný. 

 
Hodnocení vlivů na vodu: 

Kritérium Hodnocení 
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Rozsah vlivu V prostoru záměru – vliv na odvodnění oblasti.         

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu. 

Velikost a složitost vlivu Vliv malý, technicky dobře eliminovatelný. Vliv 
jednoduchý.  

Pravděpodobnost vlivu Během trvání záměru, během provozu záměru. 

Doba trvání, frekvence a vratnost Vliv na odvodnění oblasti-trvale. Odtok splachových vod 
v době srážek. Vliv vratný. 

 
Hodnocení vlivů na půdu: 

Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V prostoru záměru – vliv na zábor půd. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv malý. Vliv jednoduchý.  

Pravděpodobnost vlivu Během existence záměru. 

Doba trvání, frekvence a vratnost Během existence záměru trvalý. Po ukončení existence 
záměru technicky do určité míry vratný. 

 
Hodnocení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje: 

Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V prostoru záměru. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv malý. Vliv jednoduchý.  

Pravděpodobnost vlivu Během existence záměru. 

Doba trvání, frekvence a vratnost Během existence záměru. Nevratný. 

 
Hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy: 

Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V prostoru záměru a nejbližším okolí. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv malý až nepatrný. Vliv složitý.  

Pravděpodobnost vlivu Během existence záměru. 

Doba trvání, frekvence a vratnost Během existence záměru. Vratný. 

 
Hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz: 
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Kritérium Hodnocení 

Rozsah vlivu V širším území. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv středně významný. Vliv složitý, subjektivní. 

Pravděpodobnost vlivu Během existence záměru. 

Doba trvání, frekvence a vratnost Během existence záměru. Vratný, technicky částečně 
eliminovatelný. 

 
Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky: 

Kritérium  Hodnocení 

Rozsah vlivu V prostoru záměru. 

Povaha vlivu vzhledem 
přesahování st. hranic 

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu 

Velikost a složitost vlivu Vliv středně významný, pokud se při stavbě nevyskytnou 
archeologické nálezy. Vliv jednoduchý.  

Pravděpodobnost vlivu Během výstavby záměru. 

Doba trvání, frekvence a vratnost Během výstavby záměru. 
Nevratný. 

 
 
Možnosti přeshraničních vlivů 
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu. 
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III.  Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a 
nestandartních stavech 

Možnost vzniku havárií 
Při provozu navrhované silnice I/36 je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, 
případně vyjetím vozidel z vozovky. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě 
havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či podobné nebezpečné látky. Z hlediska 
ochrany vod je největším potenciálním nebezpečím  havarijní únik látek škodlivých vodám. 
Tyto látky mohou být v kapalné formě nebo ve formě tuhé, ale ve vodě rozpustné. 

S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru havarovaného vozidla či 
jeho nákladu.  
 
Dopady na okolí 
Důsledkem havárie vozidla může být kontaminace půdy, povrchové vody a horninového 
prostředí a následně podzemních vod. 

Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci se 
vznikem požáru vozidla či jeho nákladu. Jedná se však vždy o lokální záležitost s přímým 
vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor. 
 
Preventivní opatření 
Pro zabránění úniku havarovaného vozidla mimo prostor komunikace bude komunikace 
vybavena svodidly na příslušných místech dle technických norem. 
V místech zaústění kanalizace do vodotečí budou zřízeny záchytné jímky s hradítky, které 
umožní zabránit kontaminaci vod při případné havárii vozidel na obchvatu. 
 
Následná opatření 
Nepožadují se. 
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

Fáze přípravy: 

V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a 
systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky 
škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.  

Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními 
opatřeními s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované 
stavby se zapracováním činností regionálních záchranných jednotek. 

V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa 
oplachu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť, včetně 
návrhu zařízení na mytí vozidel. 

V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zabezpečení stavenišť 
proti úniku nebezpečných látek. 

Po určení konečné varianty záměru pro DÚR provést odborné stanovení 
potřebného rozsahu a charakteru technických opatření, která zabrání ovlivnění 
ohrožených druhů obojživelníků ve fázi výstavby a ve fázi provozu v souladu 
s ustanovením §50 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

V rámci dokumentace pro územní (stavební) řízení provést podrobnou 
inventarizaci porostů přímo dotčených stavebními pracemi po zaměření, se 
stanovením priorit ochrany a náhrady dřevin. 

Veškerá zařízení staveniště navrhnout a realizovat s ohledem na  lokalizaci 
mimolesních porostů dřevin. 

Veškerá odůvodněná (jednoznačně nevyhnutelná) kácení dřevin v trase záměru 
a v prostorech provozního zázemí pro jeho výstavbu realizovat výhradně 
v období vegetačního klidu. 

Zajistit ochranu všech mimolesních porostů dřevin v kontaktu se stavebními 
pracemi, které podle doložení nezbytně nutného rozsahu kácení mohou zůstat 
zachovány. 

Realizovat náhradní výsadbu podél nové silnice  na základě projektu sadových 
úprav ve vazbě na začlenění do krajiny, s přednostním uplatněním výsadeb ve 
skladebných a podpůrných prvcích ÚSES a další kompenzace v území. 

V případě dotčení křížku v km 1,490 provést jeho vhodné přemístění včetně 
výsadby čtyř lip v rámci vegetačních úprav záměru. 

V rámci stavby staticky zajistit kapličku v km 3,3 resp. 3,390. 

 
Fáze výstavby 

Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy,  výkopových materiálů 
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie 
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skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od 
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků. 

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství 
odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich 
likvidace. 

Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., tj. 
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování 
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení. 

Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především 
v průběhu zemních prací. 

Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět 
skrápění plochy staveniště. 

Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými 
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin, 
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost. 

Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC; 
v případě jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným 
vodohospodářským orgánům návrh na řešení jejich likvidace. 

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být 
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména 
z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných 
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena 
na lokalitě určené k těmto účelům. 

Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou 
využity v dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně 
zabraných ploch, resp. s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím 
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke 
zbytečným erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových 
materiálů do vodotečí. 

Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot 
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase rekonstruované silnice. 

Ve fázi výstavby respektovat požadavky aktuální ČSN k zajištění ochrany 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav) 
všechny plochy zasažené stavebními pracemi  z důvodu prevence ruderalizace 
území a šíření alergenních  plevelů a invazních rostlin. 

V rámci stavby staticky zajistit kapličku v km 3,3 resp. 3,390. 
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Fáze provozu 

Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat 
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí 
silnice. 
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů 
při hodnocení vlivů 

Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady: 
-  literární údaje (viz seznam literatury) 
-  terénní průzkumy 
-  osobní jednání 

Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodiky Symos 97. Problematika vlivů 
zápachu vlastním modelem 

Problematika hluku byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku 
z dopravy – VÚVA Praha s pomocí programu Hluk+, verze 7.16 profi. 

Základním metodickým podkladem pro hodnocení zdravotních rizik v České republice patří 
např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik 
č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika 
nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka, Manuál prevence v lékařské praxi díl 
VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem 
Praha a metodický návod „Zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik v činnosti 
HS“ schválený dne 6.9.2001 Hlavním hygienikem ČR pro interní potřebu hygienické služby. 

Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly použity 
standartní metody založené na rešerši dostupných archivních materiálů např. v ČGS – 
Geofond, ČHMÚ, proběhla terénní šetření. 
Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM ČR v měřítkách 1 : 5 000, 1 : 10 000, 
Mapa GŠ 1 : 50 000, Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, Základní hydrogeologická 
mapa 1 : 200 000 a katastrální mapa M 1 : 2 880, územní plán v M 1 : 5 000 
 
Seznam použité literatury 
WHO : Guidelines for Community Noise, 1999 

Vít M,Michalík J, : Hodnocení zdravotních rizik silničních staveb v rámci procesu EIA I.část – 
teoretická východiska, Hygiena 44, 1999, No.3, p. 163 – 175 
Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum Praha, 1990  

SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu 
prostředí – subsystém 3 „Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku“ – odborná zpráva za rok 
1997, SZÚ Praha, 1998   

SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu 
prostředí – subsystém 3 „Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku“ – odborná zpráva za rok 
2000, SZÚ Praha, 2001 

SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu 
prostředí – subsystém 1 „Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu 
a vnitřnímu ovzduší“ – odborná zpráva za rok 2000, SZÚ Praha, 2001   
WHO: Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě, MŽP ČR 1996 

Samet JM, Dominici F, Curriero FC, et al. Fine particulate air pollution and mortality in 20 
U.S. cities 1987-1994. N Engl J Med 2000, 343 : 1742-1799. 
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WHO : Air Quality Guidelines for Europe, second edition, 2000  

Aunan, K: Exposoure-response Functions for Health Effect of Air Pollutants Based on 
Epidemiological Findings, Report 1995:8, University of Oslo, Center for International Climate 
and Enviromental Research    
ČHMÚ : Znečištění ovzduší na území České republiky, ČHMÚ Praha    
WHO : Enviromental Health Criteria No.188, Nitrogen oxides,2nd edition, 1997 
LIBERKO, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Praha, 1991 
Metody výpočtu a právní aspekty rozptylových studií v ochraně ovzduší, Finish Pardubice, 
1994 
MÍCHAL. I. A KOL.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR Praha, 1991 

ŘÍHA, J.: Vliv investic na životní prostředí (Teorie a metodologie procesu E.I.A.), ČVUT 
Praha, 1992 
VORÁČEK V. A KOL.: Rukověť EIA hodnocení vlivů na životní prostředí, Praha 1993 

Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2005, Ředitelství silnic a dálnic Praha, 
2006 
Územní plán města Holice 
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 
při zpracování dokumentace 

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě 
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale 
prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také 
přistupovat.  

Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 25 % u modelování 
ovzduší a do 2 dB u hluku. 

Pro uvažovaný záměr nebylo provedeno zaměření terénu, technické podklady byly 
zpracovány na základě mapových podkladů v měřítku 1 : 5 000.  

S ohledem na požadavky zadavatele ohledně doby vypracování dokumentu byl proveden 
podrobný biologický průzkum v letním a podzimním aspektu. 
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ČÁST E - Porovnání variant řešení záměru 
 

Byly posouzeny 2 aktivní varianty označené jako A a B. V případech, kdy to bylo vhodné 
(v oblasti vlivů na zdraví, ovzduší a vlivů hluku), byla dále posouzena kontrolní nulová 
varianta.  

V oblasti vlivů na zdraví, ovzduší a vlivů hluku lze za variantu s menšími vlivy označit 
variantu A. 

V oblasti vlivů na půdu, rostliny, živočichy, ekosystémy a krajinu lze za variantu s menšími 
vlivy označit variantu B. 

U žádné z aktivních variant nebyly nalezeny nadlimitní vlivy na životní prostředí, které by její 
realizaci vylučovaly. 

Z těchto důvodů nelze jednoznačně rozhodnout, která varianta je z hlediska hodnocení vlivů 
na životní prostředí vhodnější, obě jsou realizovatelné a výběr může být proveden na 
základě jiných kritérií než environmentálních.  
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ČÁST F - Závěr 
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru I/36 Časy - Holice na životní prostředí, je 
možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí, zdraví obyvatel 
a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území.  
Za podmínek, které jsou uvedeny v rámci kapitoly D.IV. lze doporučit realizaci uvažovaného 
záměru. 

Byly posouzeny 2 aktivní varianty označené jako A a B. V případech, kdy to bylo vhodné 
(v oblasti vlivů na zdraví, ovzduší a vlivů hluku), byla dále posouzena kontrolní nulová 
varianta.  
V oblasti vlivů na zdraví, ovzduší a vlivů hluku lze za variantu s menšími vlivy označit 
variantu A. 
V oblasti vlivů na půdu, rostliny, živočichy, ekosystémy a krajinu lze za variantu s menšími 
vlivy označit variantu B. 
U žádné z aktivních variant nebyly nalezeny nadlimitní vlivy na životní prostředí, které by její 
realizaci vylučovaly. 
Z těchto důvodů nelze jednoznačně rozhodnout, která varianta je z hlediska hodnocení vlivů 
na životní prostředí vhodnější, obě jsou realizovatelné a výběr může být proveden na 
základě jiných kritérií než environmentálních.  
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ČÁST G - Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
Oznamovaný záměr představuje přeložku silnice I/36 v úseku Časy – Holice. 

Přeložka začíná v prostoru jihovýchodně od obce Časy, kde se napojuje v km 39,248 
pasportu na konec přeložky „Silnice I/36 – Obchvat Sezemice“ a končí na západním okraji 
Holic, kde se v km 43,057 pasportu napojuje na  přeložku sil. I/36 vypracovanou v rámci 
akce „I/35 Holice – obchvat“.  

Dle zadání probíhá přeložka silnice I/36 převážně v původní trase, s výjimkou prostoru jižně 
od obce Horní Ředice, kde stávající silnice vykazuje nevhodné směrové vedení.  
Silnice I/36 v daném úseku probíhá převážně v extravilánu. 

Jedná se o silnici I. třídy s rozšířenou funkcí přivaděče z R 35 na stávající I/35, je navržena 
v kategorii S 9,5/70 dle ČSN 73 96101- projektování silnic a dálnic. 

Stávající silnice I/36 v úseku Časy – Holice vykazuje značné dopravní závady. Jedná se 
zejména o nevyhovující směrové vedení v místě, kde se přimyká k jižnímu okraji Horních 
Ředic a o nevhodné výškové řešení, neboť niveleta  kopíruje značně zvlněný terén, 
orientace podélného sklonu se neustále mění a sklon dosahuje hodnot přes 6 %.  Šířkové  
uspořádání neodpovídá dané kategorii, životnost vozovky je již vyčerpána a odvodnění je 
řešeno převážně pomocí vsakovacích nevyhovujících příkopů. 

Hlavním důvodem k realizaci záměru je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a  
zvýšení propustnosti tohoto úseku silnice I/36.  

Celkový trvalý zábor pozemků ZPF pro realizaci stavby je ve variantě A 7,52 ha, ve    
variantě B 5,72 ha.  

U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 31901, 31911, 32011 a 32310 zařazené do III. 
a IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. 

Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že provedení plánované rekonstrukce silnice 
I/36 nepovede k překročení platných imisních a hlukových limitů u obytných objektů v okolí 
posuzované komunikace. 

Vybudováním oznamovaného záměru dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu a ke zvýšení propustnosti tohoto úseku silnice I/36. 

Zvýšením bezpečnosti  dopravy lze očekávat snížení četnosti havárií vozidel a tím i snížení 
možnosti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod. 
V oblasti vlivů na vodu byla stanovena řada opatření pro ochranu vod jak během výstavby, 
tak během provozu oznamovaného záměru. 
Nelze předpokládat významný vliv na skladebné prvky územního systému ekologické 
stability. 
Významné vlivy na krajinu se neočekávají vzhledem k charakteru záměru. 

Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru I/36 Časy - Holice na životní prostředí, je 
možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí, zdraví obyvatel 
a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území.  
Za podmínek, které jsou uvedeny v rámci kapitoly D.IV. lze doporučit realizaci uvažovaného 
záměru. 
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V oblasti vlivů na zdraví, ovzduší a vlivů hluku lze za variantu s menšími vlivy označit 
variantu A. 
V oblasti vlivů na půdu, rostliny, živočichy, ekosystémy a krajinu lze za variantu s menšími 
vlivy označit variantu B. 
U žádné z aktivních variant nebyly nalezeny nadlimitní vlivy na životní prostředí, které by její 
realizaci vylučovaly. 
Z těchto důvodů nelze jednoznačně rozhodnout, která varianta je z hlediska hodnocení vlivů 
na životní prostředí vhodnější, obě jsou realizovatelné a výběr může být proveden na 
základě jiných kritérií než environmentálních.  



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

 

 eko           team 
 

95 
 

ČÁST H - Přílohy 
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 

územně plánovací dokumentací 

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

3. Hluková studie 
4. Rozptylová studie 
5. Biologické posouzení 
6. Ozřejmení všeobecných geomorfologických, geologických, hydrogeologických a 

vodohospodářských poměrů 
7. Fotodokumentace 
8. Situace širších vztahů 
9. Detailní situace záměru   
10. Zákres do ortofotomapy 
 
 
 
 
 
 
Datum zpracování oznámení: 30.10.2008 

Jméno, příjmení, adresa a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na 
zpracování oznámení: 
 

RNDr. Vladimír Ludvík – zpracovatel oznámení                                     

- držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle §19 a §24 zák. č. 100/2001 
Sb. - č. osvědčení 5278/850/OPV/93, č. autorizace 46170/ENV/06 
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové  
tel: 498 500 363, 603 224 626, fax: 498 500 320, e-mail: ekoteam@wo.cz 
 
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku 
 
RNDr. Veselý Jiří  

- autorizovaná osoba pro hodnocení podle §45i – „Natura“ - č. autorizace 630/709/05 
a podle  §67 – „Biologické hodnocení“ - č. autorizace OEKI/1595/05 podle zák. č. 
114/1992 Sb., v platném znění 
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Metodika výpočtu 
Základní a legislativou akceptované výpočtové postupy existují pro celou oblast zjišťování 
vlivu pozemní dopravy na stav akustické situace v území. 
Standardní výpočtovou metodiku tvoří “ Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z 
dopravy” z roku 1991, které obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hluku z 
dopravy silniční, železniční, tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a 
odstavných plochách pro osobní dopravu. Navazujícím materiálem ke zmíněným 
výpočtovým postupům je samostatná příloha, v níž jsou uvedeny zásady a postupy při 
navrhování protihlukových ochranných opatření. V březnu 1996 byla ve Zpravodaji MŽP ČR 
číslo 3/96 vydána “Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy”, která obsahuje 
upřesněné a rozšířené výpočtové postupy pro výpočet hluku silniční dopravy. Tato novelizace 
nahrazuje původní výpočtové postupy hluku silniční dopravy, které byly uvedeny v 
“Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy” z roku 1991. 
Používání původní metodiky i její novely pro účely hygienického posuzování přípustnosti či 
nepřípustnosti stavu akustické situace v území bylo schváleno hlavním hygienikem ČR, 
naposledy jeho dopisem čj.HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996. 
K původní metodice i novele metodiky výpočtu hluku silniční dopravy existuje její 
programová reprezentace ve formě programového produktu HLUk+, který se na základě 
metodického pokynu hlavního hygienika ČR stal jednotnou metodikou pro účely státního 
zdravotního dozoru. 
Základním hlediskem pro vyhodnocení rozsahu akustických důsledků záměrů na stav 
akustické situace v území by měl být počet osob zasažených hlukem, resp. plošná velikost 
území zasaženého hlukem. 
Volba jednoho z uvedených kriterií (nebo v některých případech i použití obou kriterií) by 
pak měla záviset na povaze záměru, tj. na tom, zda se záměr může více projevit v oblasti 
zasažení obyvatelstva hlukem, nebo v oblasti velkoplošných dopadů v krajině. 
Ve zmíněném druhém případě pak jde o zprostředkovaný projev antropogenního tlaku na 
krajinu. 
Pro oblast silniční dopravy je použitelným postupem, který má již i kodifikovaný charakter, 
metodika “ Zjišťování počtu osob a velikosti území zasažených nepřípustně vysokými 
hodnotami hluku silniční dopravy”. 
Poslední novela této metodiky byla zveřejněna v časopise Planeta 2/2005. 
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Limity nejvýše přípustných ekvivalentních hladin hluku v území 
Základní právní předpis představuje zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů   
(zák. č. 274/2003 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, kde se pro oblast Hluku a vibrací v § 30 a 
31 stanoví: 
Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště, 
vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká 
hluk (dále jen „zdroje hluku nebo vibrací“), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu 
stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené 
prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní 
prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.  
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. 
Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž 
hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. 
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, 
s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se 
rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a 
sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové 
místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro 
účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva 
souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. 
Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť, nelze z vážných důvodů hygienické 
limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby 
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže 
osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí 
poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže 
fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím. 

 
V prováděcím předpisu, kterým je  nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací se podrobně definují základní pojmy a hygienické 
limity: 
Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru.  
§10 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a hladinou maximálního akustického tlaku A 
LAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T  se v denní době  stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních 
komunikacích4), s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A LAeq,T  stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h)5). 
(2) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze 
stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke 
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Jde-li o hluk s tónovými složkami 
nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5 dB. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba nebo 
zpěv; za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč. Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož 
kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících 
třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedících třetinooktávových 
pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku  v tomto třetinooktávovém pásmu 
LAeq,T vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č.1 k tomuto nařízení. 
 
§11Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru  
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími 
při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 kg ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při 
sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na 
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A LAeq,T  stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin 
s hmotností pod 25 kg ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,T  podle odstavce 1. 
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(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou 
hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h)  
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického 
impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny hluku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další 
korekce - 12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další 
korekce – 5 dB. 
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysoenergetického impulsního hluku  se stanoví pro denní 
dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se 
vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení. 
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový 
den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční 
dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná50 dB. 
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že 
s k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce 
přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem 
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
Hladiny prahu slyšení LPS v decibelech v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových pásem ft 10 Hz až 160 Hz 

ft [Hz] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 
LPS [dB] 92 87 83 74 64 56 49 43 42 40 38 36 34 

 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 
Část A 

Druh chráněného vnitřního prostoru Doba pobytu Korekce v dB 

Nemocniční pokoje 

doba mezi 6.00 a                    
22.00 hodinou 
22.00 a 6.00             

hodinou 

0 
 

-15 

Operační sály po dobu používání 0 
Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu používání -5 

Obytné místnosti                                                               

doba mezi 6.00 a                    
22.00 hodinou 
22.00 a 6.00             

hodinou 

  0+) 

 
-10+) 

Hotelové pokoje 

doba mezi 6.00 a                    
22.00 hodinou 
22.00 a 6.00             

hodinou 

+10 
 
0 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, 
mateřských škol a školských zařízení,                      +5 

Koncertní síně, kulturní střediska  +10 
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, 
kavárny, kavárny, restaurace   +15 

Prodejny, sportovní haly  + 20 
Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený 
používáním chráněné místnosti. 
+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní 
komunikace“), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce  
+5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a 
zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
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Část B 
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin  
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s  se vypočte ze vztahu: 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg [(429 + t1 ) / t1 ], 
kde 
t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou, 
LAeq,T je hygienický limit stanovený podle § 10 odst. 2 
   
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru 
Část A  

Korekce                                                                        
[dB] Druh chráněného prostoru 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný 
ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

 
Korekce uvedené v tabulce se nesčítají 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na 
železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 6), s výjimkou letišť, 
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující 
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách. 
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je 
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách 
v ochranném pásmu dráhy.  
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, kdy starou hlukovou zátěží se 
rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách, který v chráněných venkovních prostorech 
staveb  a  v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového 
povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení 
pozemní komunikace nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru 
staveb a chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 
část B 
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro 
hluk ze stavební činnosti 

Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB ] 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 

 
Část C 
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin  
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s  se vypočte ze vztahu: 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg [(429 + t1 ) / t1 ], 
kde 
t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou, 
LAeq,T je hygienický limit stanovený podle § 11 odst. 3 
 



 7 

Část D 
Způsob výpočtu hygienického limitu vysokoenergetického impulsního hluku 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsního hluku se vypočte ze vztahů 
 
LCeq,T = 2,0 LCE – 93 + 10.lg (N/N0) – 10.lg (T/T0)    pro LCE > 100 dB 
nebo 
LCeq,T = 1,18 LCE – 11 + 10.lg (N/N0) – 10.lg (T/T0)   pro LCE < 100 dB 
kde N je počet impulsů za dobu T[s, N0=1 a T0=1 s.] 

 
Z uvedeného přehledu v podstatě jednoznačně vyplývá, že v okolí hlavních komunikací v 
chráněném venkovním prostoru staveb - prostor do vzdálenosti 2 metry okolo bytových 
domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní  výchovu a pro zdravotní a sociální 
účely, jakož i funkčně obdobných staveb - platí limit LAeq = 60 dB(A) pro den a LAeq = 50 
dB(A) pro noc. V chráněném venkovním prostoru platí limit LAeq = 60 dB(A) pro den i noc. 
V případě hluku působeného „starou hlukovou zátěží“ z pozemních komunikací (vzniklou do 
1.1.2001) jsou pak limity následující: 70 dB(A) – den, 60 dB(A) – noc. 
 
Jako základní limity pro prostory v okolí plánované přeložky silnice I/36 byly použity 
hodnoty: 

60 dB(A) pro den a 50 dB(A) pro noc. 



 8 

Vstupní data 
Pro zpracování hlukové studie jsme vycházeli z výsledků sčítání dopravy na dálniční a 
silniční síti v roce 2005 a příslušných výhledových koeficientů.  
Počty vozidel na silnici I/36 v hodnoceném území  

sil. sčítací 
profil rok T O M S 

I/36 5-2110 2005 1195 4607 16 5818 
I/36 5-2110 2020 1267 5943 16 7226 

 
Vysvětlivky zkratek:   
   T  – Těžká motorová vozidla a přívěsy 
   O  – Osobní a dodávkové automobily 
   M  – Jednostopá motorová vozidla 
   S  – Součet všech motorových vozidel a přívěsů 
 
Výhledové koeficienty vztažené k výpočtovému roku 2008 a 2020 (dle ŘSD ČR) 

rok T O M 
2008 1,02 1,09 1,00 
2020 1,06 1,29 1,00 

 

Řešené varianty 
V předkládané hlukové studii byly hodnoceny následující výpočtové varianty: 
- stávající stav – rok 2008 – den 
- stávající stav – rok 2008 – noc 
- pokračování stávajícího stavu – rok 2020 – den 
- pokračování stávajícího stavu – rok 2020 – noc 
- přeložka silnice I/36 – varianta A – rok 2020 – den 
- přeložka silnice I/36 – varianta A – rok 2020 – noc 
- přeložka silnice I/36 – varianta B – rok 2020 – den 
- přeložka silnice I/36 – varianta B – rok 2020 – noc 
 

Referenční body 
Pro výpočet byly na hranici obytné zástavby obcí Horní a Dolní Ředice zvoleny referenční 
body s označením RB 1 – 10. 
Jedná se o body na hranici obytné zástavby výšce 3,0 m nad terénem, na straně přivrácené 
k posuzované komunikaci I/36 jako zdroji hluku. 
Referenční body dokumentuje následující obrázek. 
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Venkovní prostor byl ve výpočtu uvažován jako pohltivý. 
Na základě výpočtu s pomocí programu Hlukplus pásma verze 8.11 profi8 byl proveden 
výpočet izofon a bodů výpočtu pro prostory v nejbližším okolí posuzované komunikace I/36. 
Výpočet byl proveden pro rok 2008 a 2020 v souladu s platnou metodikou. 
Bylo provedeno grafické znázornění izofon (čára spojující místa se stejnou ekvivalentní 
hladinou hluku), pásem hluku a výpis zadání a výsledků, které jsou uvedeny v příloze.  
Při výpočtu byly respektovány trasy silnic, klesání, stoupání, vedení komunikací v zářezu, na 
náspu a na mostě, rychlost dopravního proudu, charakter povrchu silnice a křižovatky. 

 
Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB   

výpočet pomocí Hlukplus pásma v. 8.11 profi8 (Ekoteam lic.č. 5029) 
Laeq(dB(A)) 

Souřadnice (m) 
rok 2008 rok 2020 

stávající stav 
pokračování 
stávajícího 

stavu 
varianta A varianta B 

RB 
Výška 

(m) 
x y 

den noc den noc den noc den noc 
1 3,0 494,4 1214,9 30,9 25,7 31,0 25,6 29,0 23,6 29,3 23,9 

2 3,0 1008,8 1064,6 35,2 30,0 35,4 30,0 32,8 27,4 33,3 27,9 

3 3,0 1501,4 1046,2 39,3 34,1 39,4 34,0 33,4 28,0 35,8 30,4 

4 3,0 1790,3 869,2 60,8 55,6 61,0 55,6 38,0 32,6 41,4 36,0 

5 3,0 1928,9 952,7 62,3 57,1 62,4 57,0 37,1 31,7 41,3 35,9 

6 3,0 2070,9 1073,0 41,7 36,6 41,9 36,5 34,5 29,1 37,9 32,5 

7 3,0 2440,0 1098,0 37,3 32,2 37,5 32,1 33,9 28,5 36,9 31,5 

8 3,0 2715,5 875,9 40,3 35,2 40,5 35,1 37,1 31,7 41,8 36,4 

9 3,0 3133,0 733,9 39,1 34,0 39,3 33,9 38,5 33,1 39,4 34,0 

10 3,0 3386,9 588,7 39,6 34,4 39,7 34,3 41,1 35,7 39,8 34,4 

 

Vyhodnocení výpočtu 
Z výše uvedeného přehledu hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech je zřejmé, že 
v současné době dochází v referenčních bodech RB 4 a 5 k překračování zde platného 
hlukového limitu. Jedná se o body v prostorech ležících v těsné blízkosti stávající silnice I/36 
v obci Horní Ředice. Výhled k roku 2020 (pokračování stávajícího stavu) vykazuje oproti 
roku 2008 minimální navýšení hladin hluku v řádech desetin decibelu (0,1-0,2 dB). 
Stav po realizaci přeložky ve variantě A i B vykazuje hladiny hluku hluboko pod zde 
platnými hlukovými limity 60 dB(A) pro denní a 50 dB(A) pro noční dobu. 

Závěr  
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že vybudování plánované přeložky silnice 
I/36 v kat. S 9,5/70 ve variantě A i B nepovede k překročení platných hlukových limitů 
v posuzované lokalitě. Vybudování přeložky přispěje k výraznému snížení současného 
nadlimitního zatížení obytné zástavby obce Horní Ředice.   
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Přílohy: 
 

1. Celková situace  
2. Pásma hluku – stávající stav – rok 2008 – den 
3. Pásma hluku – stávající stav – rok 2008 – noc 
4. Pásma hluku – pokračování stávajícího stavu – rok 2020 – den 
5. Pásma hluku – pokračování stávajícího stavu – rok 2020 – noc 
6. Pásma hluku – přeložka silnice I/36 – varianta A – rok 2020 – den 
7. Pásma hluku – přeložka silnice I/36 – varianta A – rok 2020 – noc 
8. Pásma hluku – přeložka silnice I/36 – varianta B – rok 2020 – den 
9. Pásma hluku – přeložka silnice I/36 – varianta B – rok 2020 – noc 
10. Výpis zadání výpočtu – rok 2008 a 2020 
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1. Celková situace  
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2. Pásma hluku – stávající stav – rok 2008 – den 

 



 14 

3. Pásma hluku – stávající stav – rok 2008 – noc 
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4. Pásma hluku – pokračování stávajícího stavu – rok 2020 – den 
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5. Pásma hluku – pokračování stávajícího stavu – rok 2020 – noc 
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6. Pásma hluku – přeložka silnice I/36 – varianta A – rok 2020 – den 
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7. Pásma hluku – přeložka silnice I/36 – varianta A – rok 2020 – noc 
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8. Pásma hluku – přeložka silnice I/36 – varianta B – rok 2020 – den 
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9. Pásma hluku – přeložka silnice I/36 – varianta B – rok 2020 – noc 
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10. Výpis zadání – rok 2000 a 2020 
stávající stav – rok 2008 – den 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-SS-2008-DEN.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:56 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   357.53, podíl nákladních aut:  18 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 327.4, 486.8] [ 686.4, 592.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 686.4, 592.0] [ 873.5, 627.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 873.5, 627.1] [1145.7, 670.5] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [1145.7, 670.5] [1202.5, 677.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [1202.5, 677.2] [1265.9, 665.5] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [1265.9, 665.5] [1524.8, 613.7] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [1524.8, 613.7] [1598.3, 620.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [1598.3, 620.4] [1661.7, 632.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [1661.7, 632.1] [1700.2, 662.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[1700.2, 662.1] [1800.4, 931.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-SS-2008-DEN.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:56 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K2.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
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| Počet aut za hodinu:   357.53, podíl nákladních aut:  18 %.          | 
|/1 Krajní body: [1802.0, 934.4] [1817.1, 954.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [1817.1, 954.4] [1843.8, 961.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [1843.8, 961.1] [1895.5, 954.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [1895.5, 954.4] [2877.5, 602.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [2877.5, 602.0] [2992.8, 550.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [2992.8, 550.2] [3463.7, 308.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K3.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   357.53, podíl nákladních aut:  18 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 321.2, 485.9] [  87.4, 410.3] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  87.4, 410.3] [-392.0, 417.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K4.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   357.53, podíl nákladních aut:  18 %.          | 
|/1 Krajní body: [3469.5, 306.4] [4107.1,  15.9] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.3 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              | 
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|K1/1 |Násep|  0.0| 326.3; 490.4| 328.5; 483.2| 687.3; 588.3| 685.5; 595.7| 
|K1/2 |Násep|  0.0| 685.5; 595.7| 687.3; 588.3| 874.1; 623.4| 872.9; 630.8| 
|K1/3 |Násep|  0.0| 872.9; 630.8| 874.1; 623.4|1146.2; 666.8|1145.2; 674.2| 
|K1/4 |Násep|  0.0|1145.2; 674.2|1146.2; 666.8|1202.4; 673.4|1202.6; 681.0| 
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|K1/5 |Násep|  0.0|1202.6; 681.0|1202.4; 673.4|1265.2; 661.8|1266.6; 669.2| 
|K1/6 |Násep|  0.0|1266.6; 669.2|1265.2; 661.8|1524.6; 609.9|1525.0; 617.5| 
|K1/7 |Násep|  0.0|1525.0; 617.5|1524.6; 609.9|1598.8; 616.7|1597.8; 624.1| 
|K1/8 |Násep|  0.0|1597.8; 624.1|1598.8; 616.7|1663.3; 628.6|1660.1; 635.6| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-SS-2008-DEN.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:56 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              | 
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|K1/9 |Násep|  0.0|1660.1; 635.6|1663.3; 628.6|1703.3; 659.8|1697.1; 664.4| 
|K1/0 |Násep|  0.0|1697.1; 664.4|1703.3; 659.8|1803.9; 929.7|1796.9; 932.3| 
|K2/1 |Násep|  0.0|1799.0; 936.7|1805.0; 932.1|1819.3; 951.1|1814.9; 957.7| 
|K2/2 |Násep|  0.0|1814.9; 957.7|1819.3; 951.1|1844.0; 957.3|1843.6; 964.9| 
|K2/3 |Násep|  0.0|1843.6; 964.9|1844.0; 957.3|1894.6; 950.7|1896.4; 958.1| 
|K2/4 |Násep|  0.0|1896.4; 958.1|1894.6; 950.7|2876.1; 598.5|2878.9; 605.5| 
|K2/5 |Násep|  0.0|2878.9; 605.5|2876.1; 598.5|2991.2; 546.8|2994.4; 553.6| 
|K2/6 |Násep|  0.0|2994.4; 553.6|2991.2; 546.8|3462.0; 304.8|3465.4; 311.4| 
|K3/1 |Násep|  0.0| 322.4; 482.3| 320.0; 489.5|  86.8; 414.1|  88.0; 406.5| 
|K3/2 |Násep|  0.0|  88.0; 406.5|  86.8; 414.1|-391.9; 421.2|-392.1; 413.6| 
|K4/1 |Násep|  0.0|3471.1; 309.8|3467.9; 303.0|4105.5;  12.5|4108.7;  19.3| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              | 
|                                                                         | 
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             | 
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1/1 |Násep|  0.0|  4 |  326;  490|  374|    8| 0.0                     | 
| K1/2 |Násep|  0.0|  4 |  686;  596|  190|    8| 0.0                     | 
| K1/3 |Násep|  0.0|  4 |  873;  631|  276|    8| 0.0                     | 
| K1/4 |Násep|  0.0|  4 | 1145;  674|   57|    8| 0.0                     | 
| K1/5 |Násep|  0.0|  4 | 1203;  681|   64|    8| 0.0                     | 
| K1/6 |Násep|  0.0|  4 | 1267;  669|  264|    8| 0.0                     | 
| K1/7 |Násep|  0.0|  4 | 1525;  617|   74|    8| 0.0                     | 
| K1/8 |Násep|  0.0|  4 | 1598;  624|   64|    8| 0.0                     | 
| K1/9 |Násep|  0.0|  4 | 1660;  636|   49|    8| 0.0                     | 
| K1/0 |Násep|  0.0|  4 | 1697;  664|  287|    8| 0.0                     | 
| K2/1 |Násep|  0.0|  4 | 1799;  937|   25|    8| 0.0                     | 
| K2/2 |Násep|  0.0|  4 | 1815;  958|   28|    8| 0.0                     | 
| K2/3 |Násep|  0.0|  4 | 1844;  965|   52|    8| 0.0                     | 
| K2/4 |Násep|  0.0|  4 | 1896;  958| 1043|    8| 0.0                     | 
| K2/5 |Násep|  0.0|  4 | 2879;  605|  126|    8| 0.0                     | 
| K2/6 |Násep|  0.0|  4 | 2994;  554|  529|    8| 0.0                     | 
| K3/1 |Násep|  0.0|  4 |  322;  482|  246|    8| 0.0                     | 
| K3/2 |Násep|  0.0|  4 |   88;  407|  479|    8| 0.0                     | 
| K4/1 |Násep|  0.0|  4 | 3471;  310|  701|    8| 0.0                     | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  494.4; 1214.9 |  30.9 |       |  30.9 |       |        | 
|  2 |   3.0 | 1008.8; 1064.6 |  35.2 |       |  35.2 |       |        | 
|  3 |   3.0 | 1501.4; 1046.2 |  39.3 |       |  39.3 |       |        | 
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|  4 |   3.0 | 1790.3;  869.2 |  60.8 |       |  60.8 |       |        | 
|  5 |   3.0 | 1928.9;  952.7 |  62.3 |       |  62.3 |       |        | 
|  6 |   3.0 | 2070.9; 1073.0 |  41.7 |       |  41.7 |       |        | 
|  7 |   3.0 | 2440.0; 1098.0 |  37.3 |       |  37.3 |       |        | 
|  8 |   3.0 | 2715.5;  875.9 |  40.3 |       |  40.3 |       |        | 
|  9 |   3.0 | 3133.0;  733.9 |  39.1 |       |  39.1 |       |        | 
| 10 |   3.0 | 3386.9;  588.7 |  39.6 |       |  39.6 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|Výpočet po frekvencích:  Ne (^F4-přepni)                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
stávající stav – rok 2008 – noc 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-SS-2008-NOC.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:53 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    67.06, podíl nákladních aut:  35 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 327.4, 486.8] [ 686.4, 592.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 686.4, 592.0] [ 873.5, 627.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 873.5, 627.1] [1145.7, 670.5] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [1145.7, 670.5] [1202.5, 677.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [1202.5, 677.2] [1265.9, 665.5] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [1265.9, 665.5] [1524.8, 613.7] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [1524.8, 613.7] [1598.3, 620.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [1598.3, 620.4] [1661.7, 632.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [1661.7, 632.1] [1700.2, 662.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[1700.2, 662.1] [1800.4, 931.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-SS-2008-NOC.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:53 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K2.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    67.06, podíl nákladních aut:  35 %.          | 
|/1 Krajní body: [1802.0, 934.4] [1817.1, 954.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [1817.1, 954.4] [1843.8, 961.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [1843.8, 961.1] [1895.5, 954.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [1895.5, 954.4] [2877.5, 602.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [2877.5, 602.0] [2992.8, 550.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [2992.8, 550.2] [3463.7, 308.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K3.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    67.06, podíl nákladních aut:  35 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 321.2, 485.9] [  87.4, 410.3] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  87.4, 410.3] [-392.0, 417.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K4.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    67.06, podíl nákladních aut:  35 %.          | 
|/1 Krajní body: [3469.5, 306.4] [4107.1,  15.9] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.1 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              | 
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|K1/1 |Násep|  0.0| 326.3; 490.4| 328.5; 483.2| 687.3; 588.3| 685.5; 595.7| 
|K1/2 |Násep|  0.0| 685.5; 595.7| 687.3; 588.3| 874.1; 623.4| 872.9; 630.8| 
|K1/3 |Násep|  0.0| 872.9; 630.8| 874.1; 623.4|1146.2; 666.8|1145.2; 674.2| 
|K1/4 |Násep|  0.0|1145.2; 674.2|1146.2; 666.8|1202.4; 673.4|1202.6; 681.0| 
|K1/5 |Násep|  0.0|1202.6; 681.0|1202.4; 673.4|1265.2; 661.8|1266.6; 669.2| 
|K1/6 |Násep|  0.0|1266.6; 669.2|1265.2; 661.8|1524.6; 609.9|1525.0; 617.5| 
|K1/7 |Násep|  0.0|1525.0; 617.5|1524.6; 609.9|1598.8; 616.7|1597.8; 624.1| 
|K1/8 |Násep|  0.0|1597.8; 624.1|1598.8; 616.7|1663.3; 628.6|1660.1; 635.6| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-SS-2008-NOC.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:53 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              | 
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|K1/9 |Násep|  0.0|1660.1; 635.6|1663.3; 628.6|1703.3; 659.8|1697.1; 664.4| 
|K1/0 |Násep|  0.0|1697.1; 664.4|1703.3; 659.8|1803.9; 929.7|1796.9; 932.3| 
|K2/1 |Násep|  0.0|1799.0; 936.7|1805.0; 932.1|1819.3; 951.1|1814.9; 957.7| 
|K2/2 |Násep|  0.0|1814.9; 957.7|1819.3; 951.1|1844.0; 957.3|1843.6; 964.9| 
|K2/3 |Násep|  0.0|1843.6; 964.9|1844.0; 957.3|1894.6; 950.7|1896.4; 958.1| 
|K2/4 |Násep|  0.0|1896.4; 958.1|1894.6; 950.7|2876.1; 598.5|2878.9; 605.5| 
|K2/5 |Násep|  0.0|2878.9; 605.5|2876.1; 598.5|2991.2; 546.8|2994.4; 553.6| 
|K2/6 |Násep|  0.0|2994.4; 553.6|2991.2; 546.8|3462.0; 304.8|3465.4; 311.4| 
|K3/1 |Násep|  0.0| 322.4; 482.3| 320.0; 489.5|  86.8; 414.1|  88.0; 406.5| 
|K3/2 |Násep|  0.0|  88.0; 406.5|  86.8; 414.1|-391.9; 421.2|-392.1; 413.6| 
|K4/1 |Násep|  0.0|3471.1; 309.8|3467.9; 303.0|4105.5;  12.5|4108.7;  19.3| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              | 
|                                                                         | 
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             | 
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1/1 |Násep|  0.0|  4 |  326;  490|  374|    8| 0.0                     | 
| K1/2 |Násep|  0.0|  4 |  686;  596|  190|    8| 0.0                     | 
| K1/3 |Násep|  0.0|  4 |  873;  631|  276|    8| 0.0                     | 
| K1/4 |Násep|  0.0|  4 | 1145;  674|   57|    8| 0.0                     | 
| K1/5 |Násep|  0.0|  4 | 1203;  681|   64|    8| 0.0                     | 
| K1/6 |Násep|  0.0|  4 | 1267;  669|  264|    8| 0.0                     | 
| K1/7 |Násep|  0.0|  4 | 1525;  617|   74|    8| 0.0                     | 
| K1/8 |Násep|  0.0|  4 | 1598;  624|   64|    8| 0.0                     | 
| K1/9 |Násep|  0.0|  4 | 1660;  636|   49|    8| 0.0                     | 
| K1/0 |Násep|  0.0|  4 | 1697;  664|  287|    8| 0.0                     | 
| K2/1 |Násep|  0.0|  4 | 1799;  937|   25|    8| 0.0                     | 
| K2/2 |Násep|  0.0|  4 | 1815;  958|   28|    8| 0.0                     | 
| K2/3 |Násep|  0.0|  4 | 1844;  965|   52|    8| 0.0                     | 
| K2/4 |Násep|  0.0|  4 | 1896;  958| 1043|    8| 0.0                     | 
| K2/5 |Násep|  0.0|  4 | 2879;  605|  126|    8| 0.0                     | 
| K2/6 |Násep|  0.0|  4 | 2994;  554|  529|    8| 0.0                     | 
| K3/1 |Násep|  0.0|  4 |  322;  482|  246|    8| 0.0                     | 
| K3/2 |Násep|  0.0|  4 |   88;  407|  479|    8| 0.0                     | 
| K4/1 |Násep|  0.0|  4 | 3471;  310|  701|    8| 0.0                     | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  494.4; 1214.9 |  25.7 |       |  25.7 |       |        | 
|  2 |   3.0 | 1008.8; 1064.6 |  30.0 |       |  30.0 |       |        | 
|  3 |   3.0 | 1501.4; 1046.2 |  34.1 |       |  34.1 |       |        | 
|  4 |   3.0 | 1790.3;  869.2 |  55.6 |       |  55.6 |       |        | 
|  5 |   3.0 | 1928.9;  952.7 |  57.1 |       |  57.1 |       |        | 
|  6 |   3.0 | 2070.9; 1073.0 |  36.6 |       |  36.6 |       |        | 
|  7 |   3.0 | 2440.0; 1098.0 |  32.2 |       |  32.2 |       |        | 
|  8 |   3.0 | 2715.5;  875.9 |  35.2 |       |  35.2 |       |        | 
|  9 |   3.0 | 3133.0;  733.9 |  34.0 |       |  34.0 |       |        | 
| 10 |   3.0 | 3386.9;  588.7 |  34.4 |       |  34.4 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|Výpočet po frekvencích:  Ne (^F4-přepni)                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
pokračování stávajícího stavu – rok 2020 – den 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-POKRSS-2020-DEN.ZADVytištěno: 

19.11.2008 14:35 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 327.4, 486.8] [ 686.4, 592.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 686.4, 592.0] [ 873.5, 627.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 873.5, 627.1] [1145.7, 670.5] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [1145.7, 670.5] [1202.5, 677.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [1202.5, 677.2] [1265.9, 665.5] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [1265.9, 665.5] [1524.8, 613.7] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [1524.8, 613.7] [1598.3, 620.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [1598.3, 620.4] [1661.7, 632.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
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|/9 Krajní body: [1661.7, 632.1] [1700.2, 662.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[1700.2, 662.1] [1800.4, 931.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-POKRSS-2020-DEN.ZADVytištěno: 

19.11.2008 14:35 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K2.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [1802.0, 934.4] [1817.1, 954.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [1817.1, 954.4] [1843.8, 961.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [1843.8, 961.1] [1895.5, 954.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [1895.5, 954.4] [2877.5, 602.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [2877.5, 602.0] [2992.8, 550.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [2992.8, 550.2] [3463.7, 308.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K3.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 321.2, 485.9] [  87.4, 410.3] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  87.4, 410.3] [-392.0, 417.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K4.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [3469.5, 306.4] [4107.1,  15.9] m.      Výška:  0.0 m.| 
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|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              | 
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|K1/1 |Násep|  0.0| 326.3; 490.4| 328.5; 483.2| 687.3; 588.3| 685.5; 595.7| 
|K1/2 |Násep|  0.0| 685.5; 595.7| 687.3; 588.3| 874.1; 623.4| 872.9; 630.8| 
|K1/3 |Násep|  0.0| 872.9; 630.8| 874.1; 623.4|1146.2; 666.8|1145.2; 674.2| 
|K1/4 |Násep|  0.0|1145.2; 674.2|1146.2; 666.8|1202.4; 673.4|1202.6; 681.0| 
|K1/5 |Násep|  0.0|1202.6; 681.0|1202.4; 673.4|1265.2; 661.8|1266.6; 669.2| 
|K1/6 |Násep|  0.0|1266.6; 669.2|1265.2; 661.8|1524.6; 609.9|1525.0; 617.5| 
|K1/7 |Násep|  0.0|1525.0; 617.5|1524.6; 609.9|1598.8; 616.7|1597.8; 624.1| 
|K1/8 |Násep|  0.0|1597.8; 624.1|1598.8; 616.7|1663.3; 628.6|1660.1; 635.6| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-POKRSS-2020-DEN.ZADVytištěno: 

19.11.2008 14:35 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              | 
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|K1/9 |Násep|  0.0|1660.1; 635.6|1663.3; 628.6|1703.3; 659.8|1697.1; 664.4| 
|K1/0 |Násep|  0.0|1697.1; 664.4|1703.3; 659.8|1803.9; 929.7|1796.9; 932.3| 
|K2/1 |Násep|  0.0|1799.0; 936.7|1805.0; 932.1|1819.3; 951.1|1814.9; 957.7| 
|K2/2 |Násep|  0.0|1814.9; 957.7|1819.3; 951.1|1844.0; 957.3|1843.6; 964.9| 
|K2/3 |Násep|  0.0|1843.6; 964.9|1844.0; 957.3|1894.6; 950.7|1896.4; 958.1| 
|K2/4 |Násep|  0.0|1896.4; 958.1|1894.6; 950.7|2876.1; 598.5|2878.9; 605.5| 
|K2/5 |Násep|  0.0|2878.9; 605.5|2876.1; 598.5|2991.2; 546.8|2994.4; 553.6| 
|K2/6 |Násep|  0.0|2994.4; 553.6|2991.2; 546.8|3462.0; 304.8|3465.4; 311.4| 
|K3/1 |Násep|  0.0| 322.4; 482.3| 320.0; 489.5|  86.8; 414.1|  88.0; 406.5| 
|K3/2 |Násep|  0.0|  88.0; 406.5|  86.8; 414.1|-391.9; 421.2|-392.1; 413.6| 
|K4/1 |Násep|  0.0|3471.1; 309.8|3467.9; 303.0|4105.5;  12.5|4108.7;  19.3| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              | 
|                                                                         | 
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             | 
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1/1 |Násep|  0.0|  4 |  326;  490|  374|    8| 0.0                     | 
| K1/2 |Násep|  0.0|  4 |  686;  596|  190|    8| 0.0                     | 
| K1/3 |Násep|  0.0|  4 |  873;  631|  276|    8| 0.0                     | 
| K1/4 |Násep|  0.0|  4 | 1145;  674|   57|    8| 0.0                     | 
| K1/5 |Násep|  0.0|  4 | 1203;  681|   64|    8| 0.0                     | 
| K1/6 |Násep|  0.0|  4 | 1267;  669|  264|    8| 0.0                     | 
| K1/7 |Násep|  0.0|  4 | 1525;  617|   74|    8| 0.0                     | 
| K1/8 |Násep|  0.0|  4 | 1598;  624|   64|    8| 0.0                     | 
| K1/9 |Násep|  0.0|  4 | 1660;  636|   49|    8| 0.0                     | 
| K1/0 |Násep|  0.0|  4 | 1697;  664|  287|    8| 0.0                     | 
| K2/1 |Násep|  0.0|  4 | 1799;  937|   25|    8| 0.0                     | 
| K2/2 |Násep|  0.0|  4 | 1815;  958|   28|    8| 0.0                     | 
| K2/3 |Násep|  0.0|  4 | 1844;  965|   52|    8| 0.0                     | 
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| K2/4 |Násep|  0.0|  4 | 1896;  958| 1043|    8| 0.0                     | 
| K2/5 |Násep|  0.0|  4 | 2879;  605|  126|    8| 0.0                     | 
| K2/6 |Násep|  0.0|  4 | 2994;  554|  529|    8| 0.0                     | 
| K3/1 |Násep|  0.0|  4 |  322;  482|  246|    8| 0.0                     | 
| K3/2 |Násep|  0.0|  4 |   88;  407|  479|    8| 0.0                     | 
| K4/1 |Násep|  0.0|  4 | 3471;  310|  701|    8| 0.0                     | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  494.4; 1214.9 |  31.0 |       |  31.0 |       |        | 
|  2 |   3.0 | 1008.8; 1064.6 |  35.4 |       |  35.4 |       |        | 
|  3 |   3.0 | 1501.4; 1046.2 |  39.4 |       |  39.4 |       |        | 
|  4 |   3.0 | 1790.3;  869.2 |  61.0 |       |  61.0 |       |        | 
|  5 |   3.0 | 1928.9;  952.7 |  62.4 |       |  62.4 |       |        | 
|  6 |   3.0 | 2070.9; 1073.0 |  41.9 |       |  41.9 |       |        | 
|  7 |   3.0 | 2440.0; 1098.0 |  37.5 |       |  37.5 |       |        | 
|  8 |   3.0 | 2715.5;  875.9 |  40.5 |       |  40.5 |       |        | 
|  9 |   3.0 | 3133.0;  733.9 |  39.3 |       |  39.3 |       |        | 
| 10 |   3.0 | 3386.9;  588.7 |  39.7 |       |  39.7 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|Výpočet po frekvencích:  Ne (^F4-přepni)                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
pokračování stávajícího stavu – rok 2020 – noc 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-POKRSS-2020-NOC.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:58 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 327.4, 486.8] [ 686.4, 592.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 686.4, 592.0] [ 873.5, 627.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 873.5, 627.1] [1145.7, 670.5] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [1145.7, 670.5] [1202.5, 677.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [1202.5, 677.2] [1265.9, 665.5] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [1265.9, 665.5] [1524.8, 613.7] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [1524.8, 613.7] [1598.3, 620.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
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|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [1598.3, 620.4] [1661.7, 632.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [1661.7, 632.1] [1700.2, 662.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[1700.2, 662.1] [1800.4, 931.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K2.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [1802.0, 934.4] [1817.1, 954.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [1817.1, 954.4] [1843.8, 961.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [1843.8, 961.1] [1895.5, 954.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [1895.5, 954.4] [2877.5, 602.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [2877.5, 602.0] [2992.8, 550.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [2992.8, 550.2] [3463.7, 308.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K3.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 321.2, 485.9] [  87.4, 410.3] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  87.4, 410.3] [-392.0, 417.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
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|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K4.   AUTOMOBILY: I/36 stávající         (Násep/zářez - šířka 7.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [3469.5, 306.4] [4107.1,  15.9] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              | 
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|K1/1 |Násep|  0.0| 326.3; 490.4| 328.5; 483.2| 687.3; 588.3| 685.5; 595.7| 
|K1/2 |Násep|  0.0| 685.5; 595.7| 687.3; 588.3| 874.1; 623.4| 872.9; 630.8| 
|K1/3 |Násep|  0.0| 872.9; 630.8| 874.1; 623.4|1146.2; 666.8|1145.2; 674.2| 
|K1/4 |Násep|  0.0|1145.2; 674.2|1146.2; 666.8|1202.4; 673.4|1202.6; 681.0| 
|K1/5 |Násep|  0.0|1202.6; 681.0|1202.4; 673.4|1265.2; 661.8|1266.6; 669.2| 
|K1/6 |Násep|  0.0|1266.6; 669.2|1265.2; 661.8|1524.6; 609.9|1525.0; 617.5| 
|K1/7 |Násep|  0.0|1525.0; 617.5|1524.6; 609.9|1598.8; 616.7|1597.8; 624.1| 
|K1/8 |Násep|  0.0|1597.8; 624.1|1598.8; 616.7|1663.3; 628.6|1660.1; 635.6| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              | 
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|K1/9 |Násep|  0.0|1660.1; 635.6|1663.3; 628.6|1703.3; 659.8|1697.1; 664.4| 
|K1/0 |Násep|  0.0|1697.1; 664.4|1703.3; 659.8|1803.9; 929.7|1796.9; 932.3| 
|K2/1 |Násep|  0.0|1799.0; 936.7|1805.0; 932.1|1819.3; 951.1|1814.9; 957.7| 
|K2/2 |Násep|  0.0|1814.9; 957.7|1819.3; 951.1|1844.0; 957.3|1843.6; 964.9| 
|K2/3 |Násep|  0.0|1843.6; 964.9|1844.0; 957.3|1894.6; 950.7|1896.4; 958.1| 
|K2/4 |Násep|  0.0|1896.4; 958.1|1894.6; 950.7|2876.1; 598.5|2878.9; 605.5| 
|K2/5 |Násep|  0.0|2878.9; 605.5|2876.1; 598.5|2991.2; 546.8|2994.4; 553.6| 
|K2/6 |Násep|  0.0|2994.4; 553.6|2991.2; 546.8|3462.0; 304.8|3465.4; 311.4| 
|K3/1 |Násep|  0.0| 322.4; 482.3| 320.0; 489.5|  86.8; 414.1|  88.0; 406.5| 
|K3/2 |Násep|  0.0|  88.0; 406.5|  86.8; 414.1|-391.9; 421.2|-392.1; 413.6| 
|K4/1 |Násep|  0.0|3471.1; 309.8|3467.9; 303.0|4105.5;  12.5|4108.7;  19.3| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              | 
|                                                                         | 
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             | 
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1/1 |Násep|  0.0|  4 |  326;  490|  374|    8| 0.0                     | 
| K1/2 |Násep|  0.0|  4 |  686;  596|  190|    8| 0.0                     | 
| K1/3 |Násep|  0.0|  4 |  873;  631|  276|    8| 0.0                     | 
| K1/4 |Násep|  0.0|  4 | 1145;  674|   57|    8| 0.0                     | 
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| K1/5 |Násep|  0.0|  4 | 1203;  681|   64|    8| 0.0                     | 
| K1/6 |Násep|  0.0|  4 | 1267;  669|  264|    8| 0.0                     | 
| K1/7 |Násep|  0.0|  4 | 1525;  617|   74|    8| 0.0                     | 
| K1/8 |Násep|  0.0|  4 | 1598;  624|   64|    8| 0.0                     | 
| K1/9 |Násep|  0.0|  4 | 1660;  636|   49|    8| 0.0                     | 
| K1/0 |Násep|  0.0|  4 | 1697;  664|  287|    8| 0.0                     | 
| K2/1 |Násep|  0.0|  4 | 1799;  937|   25|    8| 0.0                     | 
| K2/2 |Násep|  0.0|  4 | 1815;  958|   28|    8| 0.0                     | 
| K2/3 |Násep|  0.0|  4 | 1844;  965|   52|    8| 0.0                     | 
| K2/4 |Násep|  0.0|  4 | 1896;  958| 1043|    8| 0.0                     | 
| K2/5 |Násep|  0.0|  4 | 2879;  605|  126|    8| 0.0                     | 
| K2/6 |Násep|  0.0|  4 | 2994;  554|  529|    8| 0.0                     | 
| K3/1 |Násep|  0.0|  4 |  322;  482|  246|    8| 0.0                     | 
| K3/2 |Násep|  0.0|  4 |   88;  407|  479|    8| 0.0                     | 
| K4/1 |Násep|  0.0|  4 | 3471;  310|  701|    8| 0.0                     | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  494.4; 1214.9 |  25.6 |       |  25.6 |       |        | 
|  2 |   3.0 | 1008.8; 1064.6 |  30.0 |       |  30.0 |       |        | 
|  3 |   3.0 | 1501.4; 1046.2 |  34.0 |       |  34.0 |       |        | 
|  4 |   3.0 | 1790.3;  869.2 |  55.6 |       |  55.6 |       |        | 
|  5 |   3.0 | 1928.9;  952.7 |  57.0 |       |  57.0 |       |        | 
|  6 |   3.0 | 2070.9; 1073.0 |  36.5 |       |  36.5 |       |        | 
|  7 |   3.0 | 2440.0; 1098.0 |  32.1 |       |  32.1 |       |        | 
|  8 |   3.0 | 2715.5;  875.9 |  35.1 |       |  35.1 |       |        | 
|  9 |   3.0 | 3133.0;  733.9 |  33.9 |       |  33.9 |       |        | 
| 10 |   3.0 | 3386.9;  588.7 |  34.3 |       |  34.3 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|Výpočet po frekvencích:  Ne (^F4-přepni)                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: I/36 varianta A        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 327.4, 485.1] [ 526.1, 546.9] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 526.1, 546.9] [ 691.5, 593.7] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 691.5, 593.7] [ 885.2, 627.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 885.2, 627.1] [ 965.3, 635.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 965.3, 635.4] [1105.6, 642.1] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
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| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [1105.6, 642.1] [1227.5, 638.8] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [1227.5, 638.8] [1424.6, 618.7] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [1424.6, 618.7] [1591.6, 600.3] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [1591.6, 600.3] [1691.8, 590.3] m.      Výška:  1.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[1691.8, 590.3] [1772.0, 587.0] m.      Výška:  1.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K2.   AUTOMOBILY: I/36 varianta A        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [1773.6, 587.0] [1917.3, 583.6] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [1917.3, 583.6] [2045.8, 587.0] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [2045.8, 587.0] [2226.2, 597.0] m.      Výška:  3.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [2226.2, 597.0] [2401.6, 608.7] m.      Výška:  3.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [2401.6, 608.7] [2565.2, 608.7] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [2565.2, 608.7] [2683.8, 603.7] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [2683.8, 603.7] [2780.7, 588.7] m.      Výška:  2.0 m.| 



 35 

|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [2780.7, 588.7] [2867.5, 570.3] m.      Výška: -5.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [2867.5, 570.3] [2967.7, 540.2] m.      Výška: -5.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[2967.7, 540.2] [3034.5, 515.2] m.      Výška: -5.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K3.   AUTOMOBILY: I/36 varianta A        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [3036.2, 515.2] [3109.7, 483.4] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [3109.7, 483.4] [3238.3, 421.7] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [3238.3, 421.7] [3358.5, 359.9] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR A-2020-DEN.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:59 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K4.   AUTOMOBILY: I/36 varianta A        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 323.6, 483.5] [  82.7, 407.9] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  82.7, 407.9] [-375.5, 412.7] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K5.   AUTOMOBILY: I/36 varianta A        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [3360.8, 358.3] [4104.8,  18.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              | 
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|K1/1 |Zářez| -2.0| 326.0; 489.6| 328.8; 480.6| 527.5; 542.3| 524.7; 551.5| 
|K1/2 |Zářez| -2.0| 524.7; 551.5| 527.5; 542.3| 692.6; 589.1| 690.4; 598.3| 
|K1/3 |Násep|  0.0| 690.4; 598.3| 692.6; 589.1| 885.8; 622.4| 884.6; 631.8| 
|K1/4 |Násep|  0.0| 884.6; 631.8| 885.8; 622.4| 965.7; 630.7| 964.9; 640.1| 
|K1/5 |Násep|  2.0| 964.9; 640.1| 965.7; 630.7|1105.6; 637.3|1105.6; 646.9| 
|K1/6 |Násep|  2.0|1105.6; 646.9|1105.6; 637.3|1227.2; 634.1|1227.8; 643.5| 
|K1/7 |Zářez| -2.0|1227.8; 643.5|1227.2; 634.1|1424.1; 614.0|1425.1; 623.4| 
|K1/8 |Zářez| -2.0|1425.1; 623.4|1424.1; 614.0|1591.1; 595.6|1592.1; 605.0| 
|K1/9 |Násep|  1.0|1592.1; 605.0|1591.1; 595.6|1691.5; 585.6|1692.1; 595.0| 
|K1/0 |Násep|  1.0|1692.1; 595.0|1691.5; 585.6|1771.8; 582.3|1772.2; 591.7| 
|K2/1 |Násep|  4.0|1773.7; 591.7|1773.5; 582.3|1917.3; 578.9|1917.3; 588.3| 
|K2/2 |Násep|  4.0|1917.3; 588.3|1917.3; 578.9|2046.0; 582.3|2045.6; 591.7| 
|K2/3 |Násep|  3.0|2045.6; 591.7|2046.0; 582.3|2226.5; 592.3|2225.9; 601.7| 
|K2/4 |Násep|  3.0|2225.9; 601.7|2226.5; 592.3|2401.8; 603.9|2401.4; 613.5| 
|K2/5 |Násep|  2.0|2401.4; 613.5|2401.8; 603.9|2565.1; 604.0|2565.3; 613.5| 
|K2/6 |Násep|  2.0|2565.3; 613.5|2565.1; 604.0|2683.3; 599.0|2684.3; 608.4| 
|K2/7 |Násep|  2.0|2684.3; 608.4|2683.3; 599.0|2779.8; 584.0|2781.6; 593.4| 
|K2/8 |Zářez| -5.0|2781.6; 593.4|2779.8; 584.0|2866.3; 565.7|2868.7; 574.9| 
|K2/9 |Zářez| -5.0|2868.7; 574.9|2866.3; 565.7|2966.2; 535.7|2969.2; 544.7| 
|K2/0 |Zářez| -5.0|2969.2; 544.7|2966.2; 535.7|3032.8; 510.8|3036.2; 519.6| 
|K3/1 |Násep|  4.0|3038.1; 519.6|3034.3; 510.8|3107.7; 479.1|3111.7; 487.7| 
|K3/2 |Násep|  4.0|3111.7; 487.7|3107.7; 479.1|3236.2; 417.4|3240.4; 426.0| 
|K3/3 |Násep|  4.0|3240.4; 426.0|3236.2; 417.4|3356.3; 355.7|3360.7; 364.1| 
|K4/1 |Násep|  0.0| 325.0; 479.0| 322.2; 488.0|  82.0; 412.7|  83.4; 403.1| 
|K4/2 |Násep|  0.0|  83.4; 403.1|  82.0; 412.7|-375.5; 417.4|-375.5; 408.0| 
|K5/1 |Násep|  0.0|3362.8; 362.6|3358.8; 354.0|4102.8;  13.9|4106.8;  22.5| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR A-2020-DEN.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:59 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              | 
|                                                                         | 
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             | 
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1/1 |Zářez| -2.0|  4 |  326;  490|  208|   10| 0.0                     | 
| K1/2 |Zářez| -2.0|  4 |  525;  551|  172|   10| 0.0                     | 
| K1/3 |Násep|  0.0|  4 |  690;  598|  197|   10| 0.0                     | 
| K1/4 |Násep|  0.0|  4 |  885;  632|   81|   10| 0.0                     | 
| K1/5 |Násep|  2.0|  4 |  965;  640|  140|   10| 0.0                     | 
| K1/6 |Násep|  2.0|  4 | 1106;  647|  122|   10| 0.0                     | 
| K1/7 |Zářez| -2.0|  4 | 1228;  644|  198|   10| 0.0                     | 
| K1/8 |Zářez| -2.0|  4 | 1425;  623|  168|   10| 0.0                     | 
| K1/9 |Násep|  1.0|  4 | 1592;  605|  101|   10| 0.0                     | 
| K1/0 |Násep|  1.0|  4 | 1692;  595|   80|   10| 0.0                     | 
| K2/1 |Násep|  4.0|  4 | 1774;  592|  144|   10| 0.0                     | 
| K2/2 |Násep|  4.0|  4 | 1917;  588|  129|   10| 0.0                     | 
| K2/3 |Násep|  3.0|  4 | 2046;  592|  181|   10| 0.0                     | 
| K2/4 |Násep|  3.0|  4 | 2226;  602|  176|   10| 0.0                     | 
| K2/5 |Násep|  2.0|  4 | 2401;  613|  164|   10| 0.0                     | 
| K2/6 |Násep|  2.0|  4 | 2565;  613|  119|   10| 0.0                     | 
| K2/7 |Násep|  2.0|  4 | 2684;  608|   98|   10| 0.0                     | 
| K2/8 |Zářez| -5.0|  4 | 2782;  593|   89|   10| 0.0                     | 
| K2/9 |Zářez| -5.0|  4 | 2869;  575|  105|   10| 0.0                     | 
| K2/0 |Zářez| -5.0|  4 | 2969;  545|   71|   10| 0.0                     | 
| K3/1 |Násep|  4.0|  4 | 3038;  520|   80|   10| 0.0                     | 
| K3/2 |Násep|  4.0|  4 | 3112;  488|  143|   10| 0.0                     | 
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| K3/3 |Násep|  4.0|  4 | 3240;  426|  135|   10| 0.0                     | 
| K4/1 |Násep|  0.0|  4 |  325;  479|  252|   10| 0.0                     | 
| K4/2 |Násep|  0.0|  4 |   83;  403|  458|   10| 0.0                     | 
| K5/1 |Násep|  0.0|  4 | 3363;  363|  818|   10| 0.0                     | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  494.4; 1214.9 |  29.0 |       |  29.0 |       |        | 
|  2 |   3.0 | 1008.8; 1064.6 |  32.8 |       |  32.8 |       |        | 
|  3 |   3.0 | 1501.4; 1046.2 |  33.4 |       |  33.4 |       |        | 
|  4 |   3.0 | 1790.3;  869.2 |  38.0 |       |  38.0 |       |        | 
|  5 |   3.0 | 1928.9;  952.7 |  37.1 |       |  37.1 |       |        | 
|  6 |   3.0 | 2070.9; 1073.0 |  34.5 |       |  34.5 |       |        | 
|  7 |   3.0 | 2440.0; 1098.0 |  33.9 |       |  33.9 |       |        | 
|  8 |   3.0 | 2715.5;  875.9 |  37.1 |       |  37.1 |       |        | 
|  9 |   3.0 | 3133.0;  733.9 |  38.5 |       |  38.5 |       |        | 
| 10 |   3.0 | 3386.9;  588.7 |  41.1 |       |  41.1 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|Výpočet po frekvencích:  Ne (^F4-přepni)                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
přeložka silnice I/36 – varianta A – rok 2020 – noc 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR A-2020-NOC.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:50 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: I/36 varianta A        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 327.4, 485.1] [ 526.1, 546.9] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 526.1, 546.9] [ 691.5, 593.7] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 691.5, 593.7] [ 885.2, 627.1] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 885.2, 627.1] [ 965.3, 635.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 965.3, 635.4] [1105.6, 642.1] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [1105.6, 642.1] [1227.5, 638.8] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [1227.5, 638.8] [1424.6, 618.7] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
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| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [1424.6, 618.7] [1591.6, 600.3] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [1591.6, 600.3] [1691.8, 590.3] m.      Výška:  1.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[1691.8, 590.3] [1772.0, 587.0] m.      Výška:  1.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR A-2020-NOC.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:50 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K2.   AUTOMOBILY: I/36 varianta A        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [1773.6, 587.0] [1917.3, 583.6] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [1917.3, 583.6] [2045.8, 587.0] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [2045.8, 587.0] [2226.2, 597.0] m.      Výška:  3.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [2226.2, 597.0] [2401.6, 608.7] m.      Výška:  3.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [2401.6, 608.7] [2565.2, 608.7] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [2565.2, 608.7] [2683.8, 603.7] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [2683.8, 603.7] [2780.7, 588.7] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [2780.7, 588.7] [2867.5, 570.3] m.      Výška: -5.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [2867.5, 570.3] [2967.7, 540.2] m.      Výška: -5.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
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| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[2967.7, 540.2] [3034.5, 515.2] m.      Výška: -5.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K3.   AUTOMOBILY: I/36 varianta A        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [3036.2, 515.2] [3109.7, 483.4] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [3109.7, 483.4] [3238.3, 421.7] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [3238.3, 421.7] [3358.5, 359.9] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR A-2020-NOC.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:50 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K4.   AUTOMOBILY: I/36 varianta A        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 323.6, 483.5] [  82.7, 407.9] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  82.7, 407.9] [-375.5, 412.7] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K5.   AUTOMOBILY: I/36 varianta A        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [3360.8, 358.3] [4104.8,  18.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              | 
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|K1/1 |Zářez| -2.0| 326.0; 489.6| 328.8; 480.6| 527.5; 542.3| 524.7; 551.5| 
|K1/2 |Zářez| -2.0| 524.7; 551.5| 527.5; 542.3| 692.6; 589.1| 690.4; 598.3| 
|K1/3 |Násep|  0.0| 690.4; 598.3| 692.6; 589.1| 885.8; 622.4| 884.6; 631.8| 
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|K1/4 |Násep|  0.0| 884.6; 631.8| 885.8; 622.4| 965.7; 630.7| 964.9; 640.1| 
|K1/5 |Násep|  2.0| 964.9; 640.1| 965.7; 630.7|1105.6; 637.3|1105.6; 646.9| 
|K1/6 |Násep|  2.0|1105.6; 646.9|1105.6; 637.3|1227.2; 634.1|1227.8; 643.5| 
|K1/7 |Zářez| -2.0|1227.8; 643.5|1227.2; 634.1|1424.1; 614.0|1425.1; 623.4| 
|K1/8 |Zářez| -2.0|1425.1; 623.4|1424.1; 614.0|1591.1; 595.6|1592.1; 605.0| 
|K1/9 |Násep|  1.0|1592.1; 605.0|1591.1; 595.6|1691.5; 585.6|1692.1; 595.0| 
|K1/0 |Násep|  1.0|1692.1; 595.0|1691.5; 585.6|1771.8; 582.3|1772.2; 591.7| 
|K2/1 |Násep|  4.0|1773.7; 591.7|1773.5; 582.3|1917.3; 578.9|1917.3; 588.3| 
|K2/2 |Násep|  4.0|1917.3; 588.3|1917.3; 578.9|2046.0; 582.3|2045.6; 591.7| 
|K2/3 |Násep|  3.0|2045.6; 591.7|2046.0; 582.3|2226.5; 592.3|2225.9; 601.7| 
|K2/4 |Násep|  3.0|2225.9; 601.7|2226.5; 592.3|2401.8; 603.9|2401.4; 613.5| 
|K2/5 |Násep|  2.0|2401.4; 613.5|2401.8; 603.9|2565.1; 604.0|2565.3; 613.5| 
|K2/6 |Násep|  2.0|2565.3; 613.5|2565.1; 604.0|2683.3; 599.0|2684.3; 608.4| 
|K2/7 |Násep|  2.0|2684.3; 608.4|2683.3; 599.0|2779.8; 584.0|2781.6; 593.4| 
|K2/8 |Zářez| -5.0|2781.6; 593.4|2779.8; 584.0|2866.3; 565.7|2868.7; 574.9| 
|K2/9 |Zářez| -5.0|2868.7; 574.9|2866.3; 565.7|2966.2; 535.7|2969.2; 544.7| 
|K2/0 |Zářez| -5.0|2969.2; 544.7|2966.2; 535.7|3032.8; 510.8|3036.2; 519.6| 
|K3/1 |Násep|  4.0|3038.1; 519.6|3034.3; 510.8|3107.7; 479.1|3111.7; 487.7| 
|K3/2 |Násep|  4.0|3111.7; 487.7|3107.7; 479.1|3236.2; 417.4|3240.4; 426.0| 
|K3/3 |Násep|  4.0|3240.4; 426.0|3236.2; 417.4|3356.3; 355.7|3360.7; 364.1| 
|K4/1 |Násep|  0.0| 325.0; 479.0| 322.2; 488.0|  82.0; 412.7|  83.4; 403.1| 
|K4/2 |Násep|  0.0|  83.4; 403.1|  82.0; 412.7|-375.5; 417.4|-375.5; 408.0| 
|K5/1 |Násep|  0.0|3362.8; 362.6|3358.8; 354.0|4102.8;  13.9|4106.8;  22.5| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR A-2020-NOC.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:50 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              | 
|                                                                         | 
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             | 
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1/1 |Zářez| -2.0|  4 |  326;  490|  208|   10| 0.0                     | 
| K1/2 |Zářez| -2.0|  4 |  525;  551|  172|   10| 0.0                     | 
| K1/3 |Násep|  0.0|  4 |  690;  598|  197|   10| 0.0                     | 
| K1/4 |Násep|  0.0|  4 |  885;  632|   81|   10| 0.0                     | 
| K1/5 |Násep|  2.0|  4 |  965;  640|  140|   10| 0.0                     | 
| K1/6 |Násep|  2.0|  4 | 1106;  647|  122|   10| 0.0                     | 
| K1/7 |Zářez| -2.0|  4 | 1228;  644|  198|   10| 0.0                     | 
| K1/8 |Zářez| -2.0|  4 | 1425;  623|  168|   10| 0.0                     | 
| K1/9 |Násep|  1.0|  4 | 1592;  605|  101|   10| 0.0                     | 
| K1/0 |Násep|  1.0|  4 | 1692;  595|   80|   10| 0.0                     | 
| K2/1 |Násep|  4.0|  4 | 1774;  592|  144|   10| 0.0                     | 
| K2/2 |Násep|  4.0|  4 | 1917;  588|  129|   10| 0.0                     | 
| K2/3 |Násep|  3.0|  4 | 2046;  592|  181|   10| 0.0                     | 
| K2/4 |Násep|  3.0|  4 | 2226;  602|  176|   10| 0.0                     | 
| K2/5 |Násep|  2.0|  4 | 2401;  613|  164|   10| 0.0                     | 
| K2/6 |Násep|  2.0|  4 | 2565;  613|  119|   10| 0.0                     | 
| K2/7 |Násep|  2.0|  4 | 2684;  608|   98|   10| 0.0                     | 
| K2/8 |Zářez| -5.0|  4 | 2782;  593|   89|   10| 0.0                     | 
| K2/9 |Zářez| -5.0|  4 | 2869;  575|  105|   10| 0.0                     | 
| K2/0 |Zářez| -5.0|  4 | 2969;  545|   71|   10| 0.0                     | 
| K3/1 |Násep|  4.0|  4 | 3038;  520|   80|   10| 0.0                     | 
| K3/2 |Násep|  4.0|  4 | 3112;  488|  143|   10| 0.0                     | 
| K3/3 |Násep|  4.0|  4 | 3240;  426|  135|   10| 0.0                     | 
| K4/1 |Násep|  0.0|  4 |  325;  479|  252|   10| 0.0                     | 
| K4/2 |Násep|  0.0|  4 |   83;  403|  458|   10| 0.0                     | 
| K5/1 |Násep|  0.0|  4 | 3363;  363|  818|   10| 0.0                     | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
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|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  494.4; 1214.9 |  23.6 |       |  23.6 |       |        | 
|  2 |   3.0 | 1008.8; 1064.6 |  27.4 |       |  27.4 |       |        | 
|  3 |   3.0 | 1501.4; 1046.2 |  28.0 |       |  28.0 |       |        | 
|  4 |   3.0 | 1790.3;  869.2 |  32.6 |       |  32.6 |       |        | 
|  5 |   3.0 | 1928.9;  952.7 |  31.7 |       |  31.7 |       |        | 
|  6 |   3.0 | 2070.9; 1073.0 |  29.1 |       |  29.1 |       |        | 
|  7 |   3.0 | 2440.0; 1098.0 |  28.5 |       |  28.5 |       |        | 
|  8 |   3.0 | 2715.5;  875.9 |  31.7 |       |  31.7 |       |        | 
|  9 |   3.0 | 3133.0;  733.9 |  33.1 |       |  33.1 |       |        | 
| 10 |   3.0 | 3386.9;  588.7 |  35.7 |       |  35.7 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|Výpočet po frekvencích:  Ne (^F4-přepni)                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
přeložka silnice I/36 – varianta B – rok 2020 – den 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR B-2020-DEN.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:54 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: I/36 varianta B        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 329.1, 486.8] [ 544.5, 551.9] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 544.5, 551.9] [ 696.5, 592.0] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 696.5, 592.0] [ 856.8, 623.7] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 856.8, 623.7] [ 968.7, 638.8] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 968.7, 638.8] [1102.3, 658.8] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [1102.3, 658.8] [1179.1, 662.1] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [1179.1, 662.1] [1235.9, 658.8] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [1235.9, 658.8] [1372.8, 637.1] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [1372.8, 637.1] [1521.5, 607.0] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[1521.5, 607.0] [1586.6, 602.0] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR B-2020-DEN.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:54 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K2.   AUTOMOBILY: I/36 varianta B        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [1588.3, 602.0] [1693.5, 610.4] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [1693.5, 610.4] [1788.7, 638.8] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [1788.7, 638.8] [2067.6, 755.7] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [2067.6, 755.7] [2109.3, 770.7] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [2109.3, 770.7] [2209.5, 787.4] m.      Výška:  1.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [2209.5, 787.4] [2283.0, 792.4] m.      Výška:  1.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [2283.0, 792.4] [2369.8, 779.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [2369.8, 779.0] [2832.4, 620.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [2832.4, 620.4] [2979.4, 556.9] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[2979.4, 556.9] [3457.0, 311.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K3.   AUTOMOBILY: I/36 varianta B        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
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| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 323.6, 483.5] [  89.8, 410.3] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  89.8, 410.3] [-394.4, 403.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K4.   AUTOMOBILY: I/36 varianta B        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:   414.67, podíl nákladních aut:  16 %.          | 
|/1 Krajní body: [3460.0, 311.1] [4104.8,  11.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.4 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR B-2020-DEN.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:54 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              | 
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|K1/1 |Zářez| -2.0| 327.7; 491.3| 330.5; 482.3| 545.8; 547.3| 543.2; 556.5| 
|K1/2 |Zářez| -2.0| 543.2; 556.5| 545.8; 547.3| 697.6; 587.4| 695.4; 596.6| 
|K1/3 |Násep|  0.0| 695.4; 596.6| 697.6; 587.4| 857.6; 619.0| 856.0; 628.4| 
|K1/4 |Násep|  0.0| 856.0; 628.4| 857.6; 619.0| 969.4; 634.1| 968.0; 643.5| 
|K1/5 |Násep|  2.0| 968.0; 643.5| 969.4; 634.1|1102.8; 654.1|1101.8; 663.5| 
|K1/6 |Násep|  2.0|1101.8; 663.5|1102.8; 654.1|1179.1; 657.3|1179.1; 666.9| 
|K1/7 |Násep|  2.0|1179.1; 666.9|1179.1; 657.3|1235.4; 654.1|1236.4; 663.5| 
|K1/8 |Zářez| -2.0|1236.4; 663.5|1235.4; 654.1|1372.0; 632.4|1373.6; 641.8| 
|K1/9 |Zářez| -2.0|1373.6; 641.8|1372.0; 632.4|1520.8; 602.3|1522.2; 611.7| 
|K1/0 |Zářez| -2.0|1522.2; 611.7|1520.8; 602.3|1586.2; 597.3|1587.0; 606.7| 
|K2/1 |Násep|  4.0|1587.9; 606.7|1588.7; 597.3|1694.4; 605.7|1692.6; 615.1| 
|K2/2 |Násep|  4.0|1692.6; 615.1|1694.4; 605.7|1790.3; 634.3|1787.1; 643.3| 
|K2/3 |Násep|  4.0|1787.1; 643.3|1790.3; 634.3|2069.3; 751.3|2065.9; 760.1| 
|K2/4 |Násep|  4.0|2065.9; 760.1|2069.3; 751.3|2110.5; 766.1|2108.1; 775.3| 
|K2/5 |Násep|  1.0|2108.1; 775.3|2110.5; 766.1|2210.1; 782.7|2208.9; 792.1| 
|K2/6 |Násep|  1.0|2208.9; 792.1|2210.1; 782.7|2282.8; 787.6|2283.2; 797.2| 
|K2/7 |Násep|  0.0|2283.2; 797.2|2282.8; 787.6|2368.7; 774.4|2370.9; 783.6| 
|K2/8 |Násep|  0.0|2370.9; 783.6|2368.7; 774.4|2830.7; 616.0|2834.1; 624.8| 
|K2/9 |Násep|  0.0|2834.1; 624.8|2830.7; 616.0|2977.4; 552.6|2981.4; 561.2| 
|K2/0 |Násep|  0.0|2981.4; 561.2|2977.4; 552.6|3454.8; 307.2|3459.2; 315.6| 
|K3/1 |Násep|  0.0| 325.0; 479.0| 322.2; 488.0|  89.0; 415.0|  90.6; 405.6| 
|K3/2 |Násep|  0.0|  90.6; 405.6|  89.0; 415.0|-394.5; 407.9|-394.3; 398.5| 
|K4/1 |Násep|  0.0|3462.0; 315.4|3458.0; 306.8|4102.8;   6.9|4106.8;  15.5| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              | 
|                                                                         | 
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             | 
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1/1 |Zářez| -2.0|  4 |  328;  491|  225|   10| 0.0                     | 
| K1/2 |Zářez| -2.0|  4 |  543;  556|  157|   10| 0.0                     | 
| K1/3 |Násep|  0.0|  4 |  695;  597|  163|   10| 0.0                     | 
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| K1/4 |Násep|  0.0|  4 |  856;  628|  113|   10| 0.0                     | 
| K1/5 |Násep|  2.0|  4 |  968;  644|  135|   10| 0.0                     | 
| K1/6 |Násep|  2.0|  4 | 1102;  664|   77|   10| 0.0                     | 
| K1/7 |Násep|  2.0|  4 | 1179;  667|   57|   10| 0.0                     | 
| K1/8 |Zářez| -2.0|  4 | 1236;  664|  139|   10| 0.0                     | 
| K1/9 |Zářez| -2.0|  4 | 1374;  642|  152|   10| 0.0                     | 
| K1/0 |Zářez| -2.0|  4 | 1522;  612|   65|   10| 0.0                     | 
| K2/1 |Násep|  4.0|  4 | 1588;  607|  106|   10| 0.0                     | 
| K2/2 |Násep|  4.0|  4 | 1693;  615|   99|   10| 0.0                     | 
| K2/3 |Násep|  4.0|  4 | 1787;  643|  302|   10| 0.0                     | 
| K2/4 |Násep|  4.0|  4 | 2066;  760|   44|   10| 0.0                     | 
| K2/5 |Násep|  1.0|  4 | 2108;  775|  102|   10| 0.0                     | 
| K2/6 |Násep|  1.0|  4 | 2209;  792|   74|   10| 0.0                     | 
| K2/7 |Násep|  0.0|  4 | 2283;  797|   88|   10| 0.0                     | 
| K2/8 |Násep|  0.0|  4 | 2371;  784|  489|   10| 0.0                     | 
| K2/9 |Násep|  0.0|  4 | 2834;  625|  160|   10| 0.0                     | 
| K2/0 |Násep|  0.0|  4 | 2981;  561|  537|   10| 0.0                     | 
| K3/1 |Násep|  0.0|  4 |  325;  479|  245|   10| 0.0                     | 
| K3/2 |Násep|  0.0|  4 |   91;  406|  484|   10| 0.0                     | 
| K4/1 |Násep|  0.0|  4 | 3462;  315|  711|   10| 0.0                     | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR B-2020-DEN.ZADVytištěno: 

18.10.2008 13:54 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  494.4; 1214.9 |  29.3 |       |  29.3 |       |        | 
|  2 |   3.0 | 1008.8; 1064.6 |  33.3 |       |  33.3 |       |        | 
|  3 |   3.0 | 1501.4; 1046.2 |  35.8 |       |  35.8 |       |        | 
|  4 |   3.0 | 1790.3;  869.2 |  41.4 |       |  41.4 |       |        | 
|  5 |   3.0 | 1928.9;  952.7 |  41.3 |       |  41.3 |       |        | 
|  6 |   3.0 | 2070.9; 1073.0 |  37.9 |       |  37.9 |       |        | 
|  7 |   3.0 | 2440.0; 1098.0 |  36.9 |       |  36.9 |       |        | 
|  8 |   3.0 | 2715.5;  875.9 |  41.8 |       |  41.8 |       |        | 
|  9 |   3.0 | 3133.0;  733.9 |  39.4 |       |  39.4 |       |        | 
| 10 |   3.0 | 3386.9;  588.7 |  39.8 |       |  39.8 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|Výpočet po frekvencích:  Ne (^F4-přepni)                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
přeložka silnice I/36 – varianta B – rok 2020 – noc 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR B-2020-NOC.ZADVytištěno: 

18.10.2008 14:00 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: I/36 varianta B        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 329.1, 486.8] [ 544.5, 551.9] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 544.5, 551.9] [ 696.5, 592.0] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 696.5, 592.0] [ 856.8, 623.7] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 856.8, 623.7] [ 968.7, 638.8] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 968.7, 638.8] [1102.3, 658.8] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [1102.3, 658.8] [1179.1, 662.1] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [1179.1, 662.1] [1235.9, 658.8] m.      Výška:  2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [1235.9, 658.8] [1372.8, 637.1] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [1372.8, 637.1] [1521.5, 607.0] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[1521.5, 607.0] [1586.6, 602.0] m.      Výška: -2.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR B-2020-NOC.ZADVytištěno: 

18.10.2008 14:00 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K2.   AUTOMOBILY: I/36 varianta B        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [1588.3, 602.0] [1693.5, 610.4] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [1693.5, 610.4] [1788.7, 638.8] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [1788.7, 638.8] [2067.6, 755.7] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [2067.6, 755.7] [2109.3, 770.7] m.      Výška:  4.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [2109.3, 770.7] [2209.5, 787.4] m.      Výška:  1.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
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| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [2209.5, 787.4] [2283.0, 792.4] m.      Výška:  1.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [2283.0, 792.4] [2369.8, 779.0] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [2369.8, 779.0] [2832.4, 620.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [2832.4, 620.4] [2979.4, 556.9] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[2979.4, 556.9] [3457.0, 311.4] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K3.   AUTOMOBILY: I/36 varianta B        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 323.6, 483.5] [  89.8, 410.3] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [  89.8, 410.3] [-394.4, 403.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K4.   AUTOMOBILY: I/36 varianta B        (Násep/zářez - šířka 9.5 m) | 
| Počet aut za hodinu:    73.91, podíl nákladních aut:  32 %.          | 
|/1 Krajní body: [3460.0, 311.1] [4104.8,  11.2] m.      Výška:  0.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 0.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.        | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.0 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR B-2020-NOC.ZADVytištěno: 

18.10.2008 14:00 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                          Opis zadání - objekty                          | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              | 
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————| 
|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|K1/1 |Zářez| -2.0| 327.7; 491.3| 330.5; 482.3| 545.8; 547.3| 543.2; 556.5| 
|K1/2 |Zářez| -2.0| 543.2; 556.5| 545.8; 547.3| 697.6; 587.4| 695.4; 596.6| 
|K1/3 |Násep|  0.0| 695.4; 596.6| 697.6; 587.4| 857.6; 619.0| 856.0; 628.4| 
|K1/4 |Násep|  0.0| 856.0; 628.4| 857.6; 619.0| 969.4; 634.1| 968.0; 643.5| 
|K1/5 |Násep|  2.0| 968.0; 643.5| 969.4; 634.1|1102.8; 654.1|1101.8; 663.5| 
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|K1/6 |Násep|  2.0|1101.8; 663.5|1102.8; 654.1|1179.1; 657.3|1179.1; 666.9| 
|K1/7 |Násep|  2.0|1179.1; 666.9|1179.1; 657.3|1235.4; 654.1|1236.4; 663.5| 
|K1/8 |Zářez| -2.0|1236.4; 663.5|1235.4; 654.1|1372.0; 632.4|1373.6; 641.8| 
|K1/9 |Zářez| -2.0|1373.6; 641.8|1372.0; 632.4|1520.8; 602.3|1522.2; 611.7| 
|K1/0 |Zářez| -2.0|1522.2; 611.7|1520.8; 602.3|1586.2; 597.3|1587.0; 606.7| 
|K2/1 |Násep|  4.0|1587.9; 606.7|1588.7; 597.3|1694.4; 605.7|1692.6; 615.1| 
|K2/2 |Násep|  4.0|1692.6; 615.1|1694.4; 605.7|1790.3; 634.3|1787.1; 643.3| 
|K2/3 |Násep|  4.0|1787.1; 643.3|1790.3; 634.3|2069.3; 751.3|2065.9; 760.1| 
|K2/4 |Násep|  4.0|2065.9; 760.1|2069.3; 751.3|2110.5; 766.1|2108.1; 775.3| 
|K2/5 |Násep|  1.0|2108.1; 775.3|2110.5; 766.1|2210.1; 782.7|2208.9; 792.1| 
|K2/6 |Násep|  1.0|2208.9; 792.1|2210.1; 782.7|2282.8; 787.6|2283.2; 797.2| 
|K2/7 |Násep|  0.0|2283.2; 797.2|2282.8; 787.6|2368.7; 774.4|2370.9; 783.6| 
|K2/8 |Násep|  0.0|2370.9; 783.6|2368.7; 774.4|2830.7; 616.0|2834.1; 624.8| 
|K2/9 |Násep|  0.0|2834.1; 624.8|2830.7; 616.0|2977.4; 552.6|2981.4; 561.2| 
|K2/0 |Násep|  0.0|2981.4; 561.2|2977.4; 552.6|3454.8; 307.2|3459.2; 315.6| 
|K3/1 |Násep|  0.0| 325.0; 479.0| 322.2; 488.0|  89.0; 415.0|  90.6; 405.6| 
|K3/2 |Násep|  0.0|  90.6; 405.6|  89.0; 415.0|-394.5; 407.9|-394.3; 398.5| 
|K4/1 |Násep|  0.0|3462.0; 315.4|3458.0; 306.8|4102.8;   6.9|4106.8;  15.5| 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              | 
|                                                                         | 
|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             | 
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1/1 |Zářez| -2.0|  4 |  328;  491|  225|   10| 0.0                     | 
| K1/2 |Zářez| -2.0|  4 |  543;  556|  157|   10| 0.0                     | 
| K1/3 |Násep|  0.0|  4 |  695;  597|  163|   10| 0.0                     | 
| K1/4 |Násep|  0.0|  4 |  856;  628|  113|   10| 0.0                     | 
| K1/5 |Násep|  2.0|  4 |  968;  644|  135|   10| 0.0                     | 
| K1/6 |Násep|  2.0|  4 | 1102;  664|   77|   10| 0.0                     | 
| K1/7 |Násep|  2.0|  4 | 1179;  667|   57|   10| 0.0                     | 
| K1/8 |Zářez| -2.0|  4 | 1236;  664|  139|   10| 0.0                     | 
| K1/9 |Zářez| -2.0|  4 | 1374;  642|  152|   10| 0.0                     | 
| K1/0 |Zářez| -2.0|  4 | 1522;  612|   65|   10| 0.0                     | 
| K2/1 |Násep|  4.0|  4 | 1588;  607|  106|   10| 0.0                     | 
| K2/2 |Násep|  4.0|  4 | 1693;  615|   99|   10| 0.0                     | 
| K2/3 |Násep|  4.0|  4 | 1787;  643|  302|   10| 0.0                     | 
| K2/4 |Násep|  4.0|  4 | 2066;  760|   44|   10| 0.0                     | 
| K2/5 |Násep|  1.0|  4 | 2108;  775|  102|   10| 0.0                     | 
| K2/6 |Násep|  1.0|  4 | 2209;  792|   74|   10| 0.0                     | 
| K2/7 |Násep|  0.0|  4 | 2283;  797|   88|   10| 0.0                     | 
| K2/8 |Násep|  0.0|  4 | 2371;  784|  489|   10| 0.0                     | 
| K2/9 |Násep|  0.0|  4 | 2834;  625|  160|   10| 0.0                     | 
| K2/0 |Násep|  0.0|  4 | 2981;  561|  537|   10| 0.0                     | 
| K3/1 |Násep|  0.0|  4 |  325;  479|  245|   10| 0.0                     | 
| K3/2 |Násep|  0.0|  4 |   91;  406|  484|   10| 0.0                     | 
| K4/1 |Násep|  0.0|  4 | 3462;  315|  711|   10| 0.0                     | 
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
@PA 
HLUK+  verze 8.11 profi8                         Uživatel: 5029/EKOTEAM 
Soubor: C:\Dokumenty\Časy - Holice\hluk\ČASY-HOLICE-VAR B-2020-NOC.ZADVytištěno: 

18.10.2008 14:00 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  494.4; 1214.9 |  23.9 |       |  23.9 |       |        | 
|  2 |   3.0 | 1008.8; 1064.6 |  27.9 |       |  27.9 |       |        | 
|  3 |   3.0 | 1501.4; 1046.2 |  30.4 |       |  30.4 |       |        | 
|  4 |   3.0 | 1790.3;  869.2 |  36.0 |       |  36.0 |       |        | 
|  5 |   3.0 | 1928.9;  952.7 |  35.9 |       |  35.9 |       |        | 
|  6 |   3.0 | 2070.9; 1073.0 |  32.5 |       |  32.5 |       |        | 
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|  7 |   3.0 | 2440.0; 1098.0 |  31.5 |       |  31.5 |       |        | 
|  8 |   3.0 | 2715.5;  875.9 |  36.4 |       |  36.4 |       |        | 
|  9 |   3.0 | 3133.0;  733.9 |  34.0 |       |  34.0 |       |        | 
| 10 |   3.0 | 3386.9;  588.7 |  34.4 |       |  34.4 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|Výpočet po frekvencích:  Ne (^F4-přepni)                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Úvod 
Předmětem předložené rozptylové studie je vyhodnocení rozptylové situace v území po 
zřízení záměru silnice I/36 – Časy - Holice. 

1. Vstupní údaje 

a) Emisní charakteristika zdroje 
Pro zpracování rozptylové studie jsme vycházeli z emisních limitů stanovených legislativou a 
emisních faktorů automobilové dopravy stanovených MŽP. 
Výpočet rozptylové studie byl proveden pro následující látky: 
NOX 
NO2 
Suspendované částice PM10 
Benzen 
 
Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší: 
Pro zpracování studie jsme vycházeli z následujících údajů o způsobu provozu záměru. Dále 
jsme vycházeli z výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005 a příslušných 
výhledových koeficientů. 
 
Počty vozidel na silnici I/36 

sil. sčítací 
profil 

rok T O M S 

I/36 5-2120 2005 1195 4607 16 5818 
I/36 5-2110 2005 1195 4607 16 5818 

 
Očekávané intenzity automobilové dopravy pro rok 2020 

sil. sčítací 
profil 

rok T O M S 

I/36 5-2120 2020 1266 5942 16 7224 
I/36 5-2110 2020 1266 5942 16 7224 

 
Vysvětlivky zkratek: 
   T  – Těžká motorová vozidla a přívěsy 
   O  – Osobní a dodávkové automobily 
   M  – Jednostopá motorová vozidla 
   S  – Součet všech motorových vozidel a přívěsů 
 
Dle Sčítání dopravy 2005 a výhledových koeficientů ŘSD. 
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Přehled emisí z dopravy – rok 2008 
emise NOX NO2 PM10 Benzen 

Osobní automobil, benzin 80 km/h, 2008, EURO 2 
g/km 0,3355 0,0067 0,0011 0,0047 

Osobní automobil, diesel 80 km/h, 2008, EURO 2 
g/km 0,5841 0,0469 0,0515 0,0005 

Nákladní automobil, diesel 80 km/h, 2008, EURO 2 
g/km 15,3084 0,7668 0,3588 0,0147 

Celkem 
g/s/m 2,36E-04 1,21E-05 6,36E-05 3,41E-07 

 
 
Přehled emisí z dopravy – rok 2020 

emise NOX NO2 PM10 Benzen 
Osobní automobil, benzin 80 km/h, 2010, EURO 4 

g/km 0,1239 0,0025 0,0011 0,0024 
Osobní automobil, diesel 80 km/h, 2010, EURO 4 

g/km 0,2221 0,0178 0,0217 0,0004 
Nákladní automobil, diesel 80 km/h, 2010, EURO 4 

g/km 1,6037 0,0803 0,0570 0,0052 
Celkem 
g/s/m 3,53E-05 1,87E-06 1,69E-06 1,72E-07 

 
Výpočet byl proveden pro cílový rok 2020 – pro tento rok byly uvažovány i frekvence 
dopravy na komunikacích. Emisní faktory jsou však stanoveny MŽP (MEFA 02) pouze do 
roku 2010, proto byly uvažovány emisní faktory roku 2010. 
Výpočet byl proveden pomocí programu Symos97 verze 2006-6, licence Ekoteam č. 
34365665. 
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b) Charakteristika lokality – větrná růžice 
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti 
větru zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující 
tabulce a generované programem SYMOS97’ verze 2003: 

 

ODBORNÝ ODHAD VĚTRNÉ RŮŽICE PRO ZÁJMOVOU OBLAST 

platná ve výšce 10 m nad zemí v % 
podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší 
 
Odborný odhad celkové větrné růžice ve výšce 10 m nad zemí 

Směr: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet 

 I. třída stability - velmi stabilní 
 1,70 m/s 0,27 0,82 1,28 0,53 0,30 0,53 0,59 0,26 3,79 8,37 

 5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 II. třída stability - stabilní 
 1,70 m/s 0,44 0,90 1,04 1,04 0,97 1,12 1,55 0,93 3,86 11,85 

 5,00 m/s 0,13 0,17 0,23 0,23 0,27 0,36 0,51 0,34 0,00 2,24 

 11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 III. třída stability - izotermní 
 1,70 m/s 0,48 0,46 1,02 1,35 0,56 0,74 1,01 0,75 1,55 7,92 

 5,00 m/s 1,48 2,26 2,47 1,96 1,21 2,09 6,41 3,90 0,00 21,78 

 11,00 m/s 0,31 0,58 0,38 0,28 0,16 0,27 2,07 1,23 0,00 5,28 

 IV. třída stability - normální 
 1,70 m/s 0,71 0,55 0,72 1,39 0,78 0,93 1,17 0,90 2,47 9,62 

 5,00 m/s 1,45 1,59 2,26 2,15 1,38 2,45 6,01 3,42 0,00 20,71 

 11,00 m/s 0,20 0,40 0,27 0,28 0,12 0,13 1,25 0,80 0,00 3,45 

 V. třída stability - konvektivní 
 1,70 m/s 0,29 0,28 0,47 0,47 0,63 0,54 0,60 0,45 0,72 4,45 

 5,00 m/s 0,27 0,31 0,41 0,52 0,77 0,76 0,85 0,44 0,00 4,33 

 11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Celková růžice 
 1,70 m/s 2,19 3,01 4,53 4,78 3,24 3,86 4,92 3,29 12,39 42,21 
 5,00 m/s 3,33 4,33 5,37 4,86 3,63 5,66 13,78 8,10 0,00 49,06 
 11,00 m/s 0,51 0,98 0,65 0,56 0,28 0,40 3,32 2,03 0,00 8,73 

součet 6,03 8,32 10,55 10,20 7,15 9,92 22,02 13,42 12,39 100,00 
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c) Lokalizace záměru 

 
 
červená – varianta A 
modrá – varianta B 
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d) Imisní charakteristika lokality 
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování  koncentrací znečišťujících látek 
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména 
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. 
NOX – roční průměr    0 – 19,5 µg.m-3 
NO2 – roční průměr    0 – 26 µg.m-3 
NO2 – 19. nejvyšší hodinová koncentrace údaje chybí 
PM10 – roční průměr    30 – 40 µg.m-3 
PM10 – 36. nejvyšší denní koncentrace 50 – 60 µg.m-3 
BZN – roční průměr    2 – 3,5 µg.m-3 
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2. Metodika výpočtu 

a) Metoda, typ modelu 
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle nové metodiky SYMOS 97. Tato metodika je 
založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. 
Metodika výpočtu umožňuje : 
- výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami, a to  

- z bodových zdrojů 
- z plošných zdrojů 
- z liniových zdrojů 

- výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného) 
- stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 5000 referenčních 
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků 
výpočtů 
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní 
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského 

Pro každý referenční bod je umožněn výpočet těchto základních charakteristik znečistění 
ovzduší : 

- maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek, které 
se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší 
- maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek bez 
ohledu  na  třídy rychlosti větru a stabilitu ovzduší 
- roční průměrné koncentrace 
- situaci za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru 
Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro 
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve 
vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. 
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou 
ve složitém terénu a při bezvětří. 
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi 
zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu 
v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. 
Výpočet zohledňuje také následující problematiky: 
Převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat znečistění i v malých 
vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je 
zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve velmi malé 
vzdálenosti od zdroje. 
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně 
ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, 
kterým se toto zvýšení vypočte. 
Korekce efektivní výšky na vliv terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem 
je terén zvýšený, tak se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru. 
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z 
atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální 
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procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi 
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském 
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami. Model uvažuje 
průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře , kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro 
první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím 
korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující 
látky. Jednotlivé znečisťující látky si rozdělíme do těchto tří kategorií. 
 
Členění kategorií látek: 

Kategorie Průměrná doba setrvání v atmosféře 
I.   20 hodin 
II.  6 dní 
III.  2 roky 

 
Příklad zařazení látek do kategorií: 

Znečišťující látka  Kategorie 
oxid siřičitý    II 
oxidy dusíku    II 
oxid dusný    III 
amoniak     II 
sirovodík    I 
ozón     III 
oxid uhelnatý    III 
oxid uhličitý    III 
metan     III 
vyšší uhlovodíky   III 
chlorovodík    I 
sirouhlík     II 
formaldehyd    II 
peroxid vodíku    I 
dimethyl sulfid    I 
metyl chlorid    II 

Zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách – v atmosféře existují 
zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje 
vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z 
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické 
stanici Praha-Libuš. 

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na 
dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti na 
vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvoří část 
obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje střední výška 
budov v daném elementu zvýšená o 10 m. 
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Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s 
automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje 
vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů. 

K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, 
tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách 
stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v 
procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.  

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat 
tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro 
dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně 
komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i 
na typu klimatických údajů. 

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti 
větru a teplotní stability atmosféry: 
Členění rychlostí větru: 
slabý vítr 1,7 m/s 
střední vítr 5 m/s 
silný vítr 11 m/s 
 
Členění teplotní stability atmosféry: 

I.superstabilní  silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu 

II.stabilní  běžné inverze,špatné podmínky rozptylu 
III.izotermní  slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient 
   často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky 
IV.normální indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových 

podmínek 
V.labilní  teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek 

Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 
m nad zemí. 

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. 

Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k 
výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro 
výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních 
směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro 
každou třídu stability atmosféry: 

rozptylová podmínka třída stability rychlost větru 
1 I 1,7 
2 II 1,7 
3 II 5 
4 III 1,7 
5 III 5 
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6 III 11 
7 IV 1,7 
8 IV 5 
9 IV 11 

10 V 1,7 
11 V 5 

 

Porovnání metodického přístupu bodových, plošných a liniových zdrojů 

Hlavní rozdíly ve výpočtu bodových liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší jsou 
v tom, že: 

1. Výpočet znečištění ovzduší z plošných zdrojů se provádí tak, že se plošný zdroj 
rozdělí na dostatečný počet čtvercových elementů plochy a výsledné znečištění se 
vypočítá jako součet příspěvků od všech elementů. 
Emise ME [g.s-1] znečišťující látky z elementu. Pokud je zadána plošná intenzita 
emise Mp [g.m-2.s-1] pro dané místo, vypočítá se ME:  
 
                                                        ME = MP.Y0

2 

2. Za liniové zdroje se považují téměř výhradně komunikace s automobilovým 
provozem. Podobně jako u plošných zdrojů se rozdělí na dostatečný počet délkových 
elementů a výsledné znečištění se vypočítá jako součet příspěvků od všech 
elementů. 
Emise ME [g.s-1]  znečišťující látky z elementu. Pokud je zadána délková intenzita 
emise ML [g.m-1.s-1] pro dané místo, vypočítá se ME:  

 
                                                         ME = ML.y0       

Intenzita provozu jednotlivých skupin motorových vozidel na daném úseku 
komunikace se většinou uvádí v počet za 24 hodin. Pro účely výpočtu emisní 
intenzity provozu rozeznáváme 3 typy motorových vozidel:  

        1.  osobní automobily,  
        2.  dodávkové a lehké nákladní automobily  
        3.  těžké nákladní automobily a autobusy.  

Označíme-li počet projíždějících vozidel z j-té skupiny za den Nj a  intensitu emise 
dané znečišťující látky platí  

 
Tato hodnota znamená průměrnou denní intenzitu emise. Pokud nejsou k dispozici 
podrobnější informace o denních chodu frekvence aut, použije se pro výpočet       
maximálního znečištění předpoklad, že v dopravní špičce jsou emise 2,4-krát vyšší než v 
průměru.  
Vlastní výpočet se posléze provádí pro plynné škodliviny dle následujících rovnic: 

Obecná základní rovnice pro výpočet koncentrace plynné znečišťující látky 
exhalované ze stacionárního zdroje ve zvlněném terénu za předpokladu Gaussova 
rozložení koncentrace ve vlečce má tvar  



 eko 12 team 

 
-  kde Mz   je emise znečišťující látky.  

 
1. Pro bodové zdroje je Mz rovna hmotnostnímu toku znečišťující látky za časovou 

jednotku [g.s-1]. Značíme jej M.  
2. Pro plošné zdroje Mz představuje hmotnostní tok znečišťující látky za časovou 

jednotku z jednoho plošného elementu plochy, [g.s-1]. Značíme jej ME.  
3. Pro liniové zdroje Mz představuje délkovou intensitu hmotnostního toku znečišťující 

látky [g.s-1.m-1] násobenou délkou elementu liniového zdroje. Značíme jej ML.  
 

- sy0, sz0 jsou počáteční rozptylové parametry (pro x = 0), které souvisí s rozměry 
elementů zdroje. Pro bodové zdroje jsou rovny nule.  
Rovnice pro výpočet koncentrace plynné znečišťující látky exhalované ze 
stacionárního zdroje ve zvlněném terénu za předpokladu Gaussova rozložení 
koncentrace ve vlečce má tvar  

 
1. pro bodový zdroj  

 

            

2. pro plošný zdroj 

 

 

        3.    pro liniový zdroj 
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Výpočet přízemní koncentrace plynné znečišťující látky z bodového zdroje  
Základní rovnice pro výpočet přízemní koncentrace plynné znečišťující látky exhalované 
z bodového stacionárního zdroje má tvar  
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Problematiky oxidů dusíku 
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů 
dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly  
(a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, 
energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a 
NO2. 
Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí 
nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je 
NO2 mnohem toxičtější než NO. 
Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je 
společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního 
záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních 
podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise 
NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak 
zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. 
Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % 
NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis. 
Pro představu, jak bude vypadat podíl  c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude 
tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené 
hodnoty  c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota 
z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s. 

podíl koncentrací NO2 / NOx třída stability 
vzdálenost 1 km vzdálenost 10 km vzdálenost 100 km 

I 0,149 0,488 0,997 
II 0,156 0,532 0,999 
III 0,174 0,618 1,000 
IV 0,214 0,769 1,000 
V 0,351 0,966 1,000 

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale 
ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně 
vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší. 
Uvedená konverze je řešena použitou verzí výpočtového programu SYMOS 97 v. 514. 
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b) Referenční body 
Referenční bod (RB) představuje místo v území, ve kterém jsou vypočteny charakteristiky 
znečištění ovzduší pro jednotlivé druhy znečišťujících látek. Každý bod této sítě je 
charakterizován souřadnicemi X, Y a nadmořskou výškou Z. 
V modelovém výpočtu bylo zohledněno okolí stávající i navrhované trasy posuzovaných 
silnic. Oblast byla vybrána tak, aby zahrnovala území, které může být automobilovým 
provozem významněji ovlivněno. 
Výpočet byl proveden v pravidelné trojúhelníkové síti referenčních bodů s roztečí 150 m. 
Celkový počet referenčních bodů je 275. Dále bylo počítáno s 5 referenčními body 
v nejbližší obytné zástavbě. 
Referenční body byly počítány ve výšce 3 m nad zemí.
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Referenční body 
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Referenční body v obytné zástavbě 
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c) Imisní limity 
Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb. - novela č. 429/2005 Sb., ze dne 5. října 2005 
byly stanoveny imisní limity, z nich nejvýznamnější uvádí následující přehled: 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
 
Hodnoty  imisních limitů a mezí tolerance, depozičního limitu, cílových imisních limitů 
a dlouhodobých imisních cílů 
Všechny  uvedené  limitní  hodnoty se vztahují na standardní podmínky - objem  přepočtený  
na  teplotu  293,15 K a normální tlak 101,325 kPa. U všech  uvedených limitních hodnot se 
jedná o aritmetické průměry. Rokem je pro účely této přílohy myšlen kalendářní rok. 
Uvedené  imisní limity platí ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády č. 350/2002 Sb., ve 
znění tohoto nařízení, pokud není uvedeno jinak. 
Imisní  limity,  meze tolerance a depoziční limit vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek 
Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu/maximální 

povolený počet jejího překročení za 
rok 

Datum, do něhož musí 
být limit dosažen 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3/18 1.1.2010 
Oxid dusičitý 1 rok 40 µg.m-3 1.1.2010 

Suspendované 
částice PM10 

24 hodin 50 µg.m-3/35 - 

Suspendované 
částice PM10 

1 rok 40 µg.m-3 - 

Benzen 1 rok 5 µg.m-3 1.1.2010 

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

Doba 
průměrování 

2005 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 50 µg.m-3 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 
Oxid dusičitý 1 rok 10 µg.m-3 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 
Benzen 1 rok 5 µg.m-3 4 µg.m-3 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 

 
 
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 
Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu 
Oxidy dusíku 1 rok 30 µg.m-3 
 
Poznámky: 
1) K  dosažení  cílových  imisních  limitů  jsou přijímána veškerá opatření, která  nepřinášejí 
nepřiměřené náklady  a nepovedou k odstavení zdrojů. 
2) Pro celkový obsah v  suspendovaných částicích velikostní frakce PM10. 
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3. Výstupní údaje 

a) Typ vypočtených charakteristik 
Pomocí uvedené metodiky byly vypočítány příspěvky koncentrací ve všech referenčních 
bodech pro všechny významné látky, které bude uvažovaný záměr produkovat. 
Jedná se o následující látky: 
Ukazatel Doba průměrování 
NOX rok 
NO2 rok 
NO2 19. nejvyšší 1 hodina 
PM10 rok 
PM10 8. nejvyšší 24 hodin 
BNZ rok 
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b) Prezentace výsledků v tabulkové formě 
 

Stávající stav 2008 - Znečištění v nejbližší obytné zástavbě 

Bod 
NO2-R 
µg.m-3 

NO2-M 
µg.m-3 

PM10-R 
µg.m-3 

PM10-D 
µg.m-3 

BZN-R 
µg.m-3 

501 0,070 2,110 0,038 0,985 0,002 

502 0,121 3,033 0,065 1,416 0,003 

503 1,283 15,328 0,691 7,156 0,036 

504 0,182 3,691 0,098 1,723 0,005 

505 0,138 2,996 0,074 1,399 0,004 
nejvyšší 1,283 15,328 0,691 7,156 0,036 

 
Imisní limity pro ochranu zdravý 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NO2 roční 0-26 1,283 40 
NO2 hodinová – maximální - 15,328 - 
NO2 hodinová – 19. maximální (50) 6,522 200 
PM10 roční 30-40 0,691 40 
PM10 denní – maximální - 7,156 - 
PM10 denní – 36. maximální 50-60 2,926 50 
BZN roční 2-3,5 0,036 5 

 
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NOX roční 0-19,5 25,652 30 
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Stávající stav 2020 - Znečištění v nejbližší obytné zástavbě 

Bod 
NO2-R 
µg.m-3 

NO2-M 
µg.m-3 

PM10-R 
µg.m-3 

PM10-D 
µg.m-3 

BZN-R 
µg.m-3 

501 0,014 0,422 0,011 0,295 0,001 

502 0,024 0,607 0,020 0,425 0,002 

503 0,257 3,066 0,207 2,147 0,018 

504 0,036 0,738 0,029 0,517 0,003 

505 0,028 0,599 0,022 0,420 0,002 
nejvyšší 0,257 3,066 0,207 2,147 0,018 

 
Imisní limity pro ochranu zdravý 2005 

Znečišťující látka Pozadí 
µg.m-3 

Max. příspěvek záměru 
µg.m-3 

Limit 
µg.m-3 

NO2 roční 0-26 0,257 40 
NO2 hodinová – maximální - 3,066 - 
NO2 hodinová – 19. maximální (50) 1,226 200 
PM10 roční 30-40 0,207 40 
PM10 denní – maximální - 2,147 - 
PM10 denní – 36. maximální 50-60 0,858 50 
BZN roční 2-3,5 0,018 5 

 
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NOX roční 0-19,5 3,798 30 
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Varianta A 2020 - Znečištění v nejbližší obytné zástavbě 

Bod 
NO2-R 
µg.m-3 

NO2-M 
µg.m-3 

PM10-R 
µg.m-3 

PM10-D 
µg.m-3 

BZN-R 
µg.m-3 

501 0,014 0,336 0,012 0,241 0,001 

502 0,023 0,415 0,019 0,298 0,002 

503 0,046 0,712 0,038 0,512 0,004 

504 0,033 0,413 0,027 0,291 0,003 

505 0,032 0,994 0,027 0,711 0,002 
nejvyšší 0,046 0,994 0,038 0,711 0,004 

 
Imisní limity pro ochranu zdravý 2005 

Znečišťující látka Pozadí 
µg.m-3 

Max. příspěvek záměru 
µg.m-3 

Limit 
µg.m-3 

NO2 roční 0-26 0,046 40 
NO2 hodinová – maximální - 0,994 - 
NO2 hodinová – 19. maximální (50) 0,394 200 
PM10 roční 30-40 0,038 40 
PM10 denní – maximální - 0,711 - 
PM10 denní – 36. maximální 50-60 0,315 50 
BZN roční 2-3,5 0,004 5 

 
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NOX roční 0-19,5 3,225 30 
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Varianta A 2020 dvojnásobná intenzita dopravy - Znečištění v nejbližší obytné zástavbě 

Bod 
NO2-R 
µg.m-3 

NO2-M 
µg.m-3 

PM10-R 
µg.m-3 

PM10-D 
µg.m-3 

BZN-R 
µg.m-3 

501 0,028 0,672 0,024 0,482 0,002 

502 0,046 0,830 0,038 0,596 0,004 

503 0,092 1,428 0,076 1,024 0,008 

504 0,066 0,826 0,054 0,582 0,006 

505 0,064 1,992 0,054 1,422 0,004 
nejvyšší 0,092 1,992 0,076 1,422 0,008 

 
Imisní limity pro ochranu zdravý 2005 

Znečišťující látka Pozadí 
µg.m-3 

Max. příspěvek záměru 
µg.m-3 

Limit 
µg.m-3 

NO2 roční 0-26 0,092 40 
NO2 hodinová – maximální - 1,992 - 
NO2 hodinová – 19. maximální (50) 0,788 200 
PM10 roční 30-40 0,076 40 
PM10 denní – maximální - 1,422 - 
PM10 denní – 36. maximální 50-60 0,630 50 
BZN roční 2-3,5 0,008 5 

 
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NOX roční 0-19,5 6,45 30 
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Varianta B 2020 - Znečištění v nejbližší obytné zástavbě 

Bod 
NO2-R 
µg.m-3 

NO2-M 
µg.m-3 

PM10-R 
µg.m-3 

PM10-D 
µg.m-3 

BZN-R 
µg.m-3 

501 0,009 0,163 0,012 0,216 0,001 

502 0,015 0,183 0,017 0,367 0,001 

503 0,023 0,558 0,023 0,729 0,002 

504 0,013 0,396 0,013 0,474 0,001 

505 0,010 0,371 0,010 0,382 0,001 
nejvyšší 0,023 0,558 0,023 0,729 0,002 

 
Imisní limity pro ochranu zdravý 2005 

Znečišťující látka Pozadí 
µg.m-3 

Max. příspěvek záměru 
µg.m-3 

Limit 
µg.m-3 

NO2 roční 0-26 0,023 40 
NO2 hodinová – maximální - 0,558 - 
NO2 hodinová – 19. maximální (50) 0,281 200 
PM10 roční 30-40 0,023 40 
PM10 denní – maximální - 0,729 - 
PM10 denní – 36. maximální 50-60 0,365 50 
BZN roční 2-3,5 0,002 5 

 
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NOX roční 0-19,5 2,768 30 
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Varianta B 2020 dvojnásobná intenzita dopravy - Znečištění v nejbližší obytné zástavbě 

Bod 
NO2-R 
µg.m-3 

NO2-M 
µg.m-3 

PM10-R 
µg.m-3 

PM10-D 
µg.m-3 

BZN-R 
µg.m-3 

501 0,018 0,326 0,024 0,432 0,002 

502 0,030 0,366 0,034 0,734 0,002 

503 0,046 1,116 0,046 1,458 0,004 

504 0,026 0,792 0,026 0,948 0,002 

505 0,02 0,742 0,02 0,764 0,002 
nejvyšší 0,046 1,116 0,046 1,458 0,004 

 
Imisní limity pro ochranu zdravý 2005 

Znečišťující látka Pozadí 
µg.m-3 

Max. příspěvek záměru 
µg.m-3 

Limit 
µg.m-3 

NO2 roční 0-26 0,046 40 
NO2 hodinová – maximální - 1,116 - 
NO2 hodinová – 19. maximální (50) 0,562 200 
PM10 roční 30-40 0,046 40 
PM10 denní – maximální - 1,458 - 
PM10 denní – 36. maximální 50-60 0,730 50 
BZN roční 2-3,5 0,004 5 

 
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005 
Znečišťující látka Pozadí 

µg.m-3 
Max. příspěvek záměru 

µg.m-3 
Limit 
µg.m-3 

NOX roční 0-19,5 5,536 30 
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c) Diskuse výsledků 
Oxid dusičitý NO2 má od roku 2010 stanoven imisní limit 40 µg.m-3 pro aritmetický průměr za 
kalendářní rok. Po stavbě záměru mohou v roce 2020 koncentrace dosáhnout ve variante A 
max. 0,046 µg.m-3 a ve variante B max. 0,023 µg.m-3. Po přičtení očekávaného imisního 
pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí a k překročení limitu pro ochranu 
zdravý. 
 
Oxid dusičitý NO2 má od roku 2010 stanoven imisní limit 200 µg.m-3 pro aritmetický průměr 
za 1 hodinu, který nesmí být překročen více než 18x za kalendářní rok. Po stavbě záměru 
mohou v roce 2020 koncentrace dosáhnout ve variante A max. 0,394  µg.m-3 a ve variante B 
max. 0,281 µg.m-3. Po přičtení očekávaného imisního pozadí nedojde k významnému vlivu 
na životní prostředí a k překročení limitu pro ochranu zdravý. 
 
Suspendované částice PM10 mají od roku 2010 stanoven imisní limit 40 µg.m-3 pro 
aritmetický průměr za kalendářní rok. Po stavbě záměru mohou v roce 2020 koncentrace 
dosáhnout ve variantě A max. 0,038  µg.m-3 a ve variante B max. 0,023 µg.m-3. Po přičtení 
očekávaného imisního pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí a 
k překročení limitu pro ochranu zdravý. 
 
Suspendované částice PM10 mají od roku 2010 stanoven imisní limit pro zdraví lidí 50 µg.m-3 
pro aritmetický průměr za 24 hodin, který nesmí být překročen více než 35x za kalendářní 
rok. Po stavbě záměru mohou v roce 2020 koncentrace dosáhnout ve variante A max. 0,315  
µg.m-3 a ve variante B max. 0,365 µg.m-3. Po přičtení očekávaného imisního pozadí nedojde 
k významnému vlivu na životní prostředí a k překročení limitu pro ochranu zdravý. 
 
Benzen má od roku 2010 stanoven imisní limit 5 µg.m-3 pro aritmetický průměr za kalendářní 
rok. Po stavbě záměru mohou v roce 2020 koncentrace dosáhnout ve variante A max. 0,004  
µg.m-3 a ve variante B max. 0,002 µg.m-3. Po přičtení očekávaného imisního pozadí nedojde 
k významnému vlivu na životní prostředí a k překročení limitu pro ochranu zdravý. 
 
NOX má od roku 2010 stanoven imisní limit 30 µg.m-3 pro aritmetický průměr za kalendářní 
rok. Po stavbě záměru mohou v roce 2020 koncentrace dosáhnout ve variante A max. 3,225  
µg.m-3 a ve variante B max. 2,768 µg.m-3. Po přičtení očekávaného imisního pozadí nedojde 
k významnému vlivu na životní prostředí a k překročení limitu pro ochranu zdravý. 
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Závěr: 
Z hodnocení provedeného v této studii vyplývá, že po zohlednění všech stávajících i 
uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění ovzduší 
ani k překračování platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru. 
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění 
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí. 
Celkově je možno konstatovat, že po vybudování záměru varianty A nebo B přinese v 
zástavbě podél stávající komunikace výrazné snížení imisní zátěže.  
Naproti tomu se v zájmovém území objeví nové imisní zatížení, které se však projeví 
zejména v oblastech bez obytné zástavby. 
Rozdíly mezi variantami A a B jsou minimální, jsou významně menší než očekávaná chyba 
výpočtu. Při reálném měření jsou nepostižitelné. 
V roce 2020 není vyloučeno, že již bude uvedena do provozu rychlostní silnice R35 v úseku 
Opatovice – Časy, resp. Opatovice – Vysoké Mýto. V tom případě bude po uvažovaném 
úseku silnice I/36 Časy – Holice jezdit i určitá část vozidel ze stávající silnice I/35. Z tohoto 
důvodu jsme uvažovali i s dvojnásobným nárůstem intenzity dopravy k roku 2020 oproti 
nárůstu dopravy, které předpokládají výhledové koeficienty ŘSD, ale ani tak nedojde 
k významnému zvýšení znečištění ovzduší a k překračování platných limitů. 





Varianta 0 - rok 2008 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
1 -636710 -1057597 234 3 0,909 0,045 1,826 0,024 0,853 0,001
2 -636560 -1057597 233 3 0,974 0,049 1,926 0,026 0,899 0,001
3 -636410 -1057597 234 3 1,054 0,053 2,093 0,028 0,977 0,001
4 -636260 -1057597 232 3 1,111 0,056 2,182 0,030 1,019 0,002
5 -636110 -1057597 232 3 1,180 0,059 2,283 0,032 1,066 0,002
6 -635960 -1057597 233 3 1,261 0,063 2,394 0,034 1,118 0,002
7 -635810 -1057597 233 3 1,331 0,067 2,344 0,036 1,094 0,002
8 -635660 -1057597 236 3 1,434 0,072 2,342 0,039 1,093 0,002
9 -635510 -1057597 239 3 1,531 0,077 2,237 0,041 1,044 0,002

10 -635360 -1057597 240 3 1,612 0,081 2,038 0,043 0,951 0,002
11 -635210 -1057597 239 3 1,676 0,084 1,793 0,045 0,837 0,002
12 -635060 -1057597 237 3 1,712 0,086 1,534 0,046 0,716 0,002
13 -634910 -1057597 235 3 1,700 0,085 1,363 0,046 0,636 0,002
14 -634760 -1057597 237 3 1,749 0,087 1,922 0,047 0,897 0,002
15 -634610 -1057597 241 3 1,805 0,090 2,555 0,049 1,193 0,002
16 -634460 -1057597 238 3 1,716 0,086 2,284 0,046 1,066 0,002
17 -634310 -1057597 238 3 1,653 0,083 1,993 0,045 0,931 0,002
18 -634160 -1057597 240 3 1,600 0,080 1,890 0,043 0,882 0,002
19 -634010 -1057597 238 3 1,486 0,074 1,734 0,040 0,809 0,002
20 -633860 -1057597 239 3 1,409 0,070 1,694 0,038 0,791 0,002
21 -633710 -1057597 240 3 1,327 0,066 1,667 0,036 0,778 0,002
22 -633560 -1057597 241 3 1,248 0,062 1,769 0,034 0,826 0,002
23 -633410 -1057597 244 3 1,178 0,059 1,856 0,032 0,867 0,002
24 -633260 -1057597 246 3 1,103 0,055 1,908 0,030 0,891 0,002
25 -633110 -1057597 244 3 1,011 0,051 1,887 0,027 0,881 0,001
26 -636710 -1057747 234 3 1,024 0,051 1,741 0,028 0,813 0,001
27 -636560 -1057747 235 3 1,126 0,056 1,912 0,030 0,893 0,002
28 -636410 -1057747 235 3 1,229 0,061 2,100 0,033 0,980 0,002
29 -636260 -1057747 232 3 1,297 0,065 2,197 0,035 1,026 0,002
30 -636110 -1057747 234 3 1,418 0,071 2,487 0,038 1,161 0,002
31 -635960 -1057747 234 3 1,517 0,076 2,754 0,041 1,286 0,002
32 -635810 -1057747 234 3 1,610 0,080 2,913 0,043 1,360 0,002
33 -635660 -1057747 233 3 1,689 0,084 2,931 0,045 1,368 0,002
34 -635510 -1057747 237 3 1,837 0,092 3,047 0,049 1,422 0,003
35 -635360 -1057747 240 3 1,985 0,099 2,874 0,053 1,342 0,003
36 -635210 -1057747 237 3 2,064 0,103 2,339 0,056 1,092 0,003
37 -635060 -1057747 235 3 2,129 0,106 1,943 0,057 0,907 0,003
38 -634910 -1057747 235 3 2,173 0,109 1,670 0,059 0,780 0,003
39 -634760 -1057747 236 3 2,232 0,112 2,380 0,060 1,111 0,003
40 -634610 -1057747 236 3 2,244 0,112 2,955 0,060 1,379 0,003
41 -634460 -1057747 236 3 2,133 0,107 2,298 0,057 1,073 0,003
42 -634310 -1057747 237 3 2,066 0,103 2,115 0,056 0,987 0,003
43 -634160 -1057747 237 3 1,931 0,097 1,948 0,052 0,909 0,003
44 -634010 -1057747 238 3 1,821 0,091 1,900 0,049 0,887 0,003
45 -633860 -1057747 239 3 1,713 0,086 2,039 0,046 0,952 0,002
46 -633710 -1057747 241 3 1,612 0,081 2,183 0,043 1,019 0,002
47 -633560 -1057747 243 3 1,500 0,075 2,240 0,040 1,046 0,002
48 -633410 -1057747 246 3 1,401 0,070 2,264 0,038 1,057 0,002
49 -633260 -1057747 246 3 1,286 0,064 2,251 0,035 1,051 0,002
50 -633110 -1057747 246 3 1,176 0,059 2,217 0,032 1,035 0,002
51 -636710 -1057897 238 3 1,200 0,060 1,704 0,032 0,795 0,002
52 -636560 -1057897 239 3 1,341 0,067 1,852 0,036 0,865 0,002
53 -636410 -1057897 237 3 1,469 0,073 1,971 0,040 0,920 0,002
54 -636260 -1057897 233 3 1,552 0,078 2,028 0,042 0,947 0,002
55 -636110 -1057897 232 3 1,675 0,084 2,209 0,045 1,031 0,002



Varianta 0 - rok 2008 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
56 -635960 -1057897 232 3 1,809 0,090 2,479 0,049 1,157 0,003
57 -635810 -1057897 234 3 1,973 0,099 2,957 0,053 1,380 0,003
58 -635660 -1057897 233 3 2,079 0,104 3,307 0,056 1,544 0,003
59 -635510 -1057897 234 3 2,239 0,112 3,833 0,060 1,789 0,003
60 -635360 -1057897 236 3 2,445 0,122 4,164 0,066 1,944 0,003
61 -635210 -1057897 236 3 2,634 0,132 3,623 0,071 1,691 0,004
62 -635060 -1057897 235 3 2,803 0,140 2,843 0,075 1,327 0,004
63 -634910 -1057897 235 3 2,940 0,147 2,381 0,079 1,112 0,004
64 -634760 -1057897 238 3 3,195 0,160 3,710 0,086 1,732 0,004
65 -634610 -1057897 236 3 3,023 0,151 3,053 0,081 1,425 0,004
66 -634460 -1057897 237 3 2,906 0,145 2,473 0,078 1,154 0,004
67 -634310 -1057897 237 3 2,697 0,135 2,265 0,073 1,057 0,004
68 -634160 -1057897 239 3 2,562 0,128 2,506 0,069 1,170 0,004
69 -634010 -1057897 239 3 2,339 0,117 2,642 0,063 1,233 0,003
70 -633860 -1057897 239 3 2,130 0,107 2,689 0,057 1,255 0,003
71 -633710 -1057897 242 3 2,000 0,100 2,753 0,054 1,285 0,003
72 -633560 -1057897 242 3 1,810 0,090 2,703 0,049 1,262 0,003
73 -633410 -1057897 242 3 1,637 0,082 2,617 0,044 1,222 0,002
74 -633260 -1057897 242 3 1,479 0,074 2,528 0,040 1,180 0,002
75 -633110 -1057897 247 3 1,374 0,069 2,482 0,037 1,159 0,002
76 -636710 -1058047 244 3 1,452 0,073 1,656 0,039 0,773 0,002
77 -636560 -1058047 243 3 1,629 0,081 1,748 0,044 0,816 0,002
78 -636410 -1058047 239 3 1,801 0,090 1,814 0,048 0,847 0,002
79 -636260 -1058047 235 3 1,949 0,097 1,860 0,052 0,868 0,003
80 -636110 -1058047 232 3 2,085 0,104 1,916 0,056 0,894 0,003
81 -635960 -1058047 232 3 2,276 0,114 2,099 0,061 0,980 0,003
82 -635810 -1058047 232 3 2,453 0,123 2,345 0,066 1,095 0,003
83 -635660 -1058047 234 3 2,671 0,134 2,802 0,072 1,308 0,004
84 -635510 -1058047 234 3 2,832 0,142 3,307 0,076 1,544 0,004
85 -635360 -1058047 234 3 3,053 0,153 4,088 0,082 1,908 0,004
86 -635210 -1058047 235 3 3,476 0,174 5,447 0,094 2,543 0,005
87 -635060 -1058047 239 3 4,261 0,213 6,879 0,115 3,212 0,006
88 -634910 -1058047 240 3 4,990 0,249 4,872 0,134 2,274 0,007
89 -634760 -1058047 245 3 6,097 0,305 7,833 0,164 3,657 0,008
90 -634610 -1058047 241 3 5,100 0,255 3,559 0,137 1,661 0,007
91 -634460 -1058047 240 3 4,477 0,224 3,467 0,121 1,619 0,006
92 -634310 -1058047 240 3 3,981 0,199 3,632 0,107 1,695 0,006
93 -634160 -1058047 242 3 3,636 0,182 3,666 0,098 1,711 0,005
94 -634010 -1058047 242 3 3,220 0,161 3,532 0,087 1,649 0,004
95 -633860 -1058047 239 3 2,750 0,137 3,271 0,074 1,527 0,004
96 -633710 -1058047 241 3 2,516 0,126 3,217 0,068 1,502 0,003
97 -633560 -1058047 241 3 2,217 0,111 3,075 0,060 1,436 0,003
98 -633410 -1058047 239 3 1,919 0,096 2,881 0,052 1,345 0,003
99 -633260 -1058047 240 3 1,728 0,086 2,769 0,047 1,293 0,002

100 -633110 -1058047 245 3 1,606 0,080 2,716 0,043 1,268 0,002
101 -636710 -1058197 248 3 1,748 0,087 1,945 0,047 0,908 0,002
102 -636560 -1058197 243 3 2,018 0,101 2,042 0,054 0,953 0,003
103 -636410 -1058197 241 3 2,300 0,115 2,012 0,062 0,940 0,003
104 -636260 -1058197 235 3 2,515 0,126 1,931 0,068 0,902 0,003
105 -636110 -1058197 234 3 2,821 0,141 1,863 0,076 0,870 0,004
106 -635960 -1058197 234 3 3,140 0,157 1,834 0,085 0,856 0,004
107 -635810 -1058197 232 3 3,344 0,167 1,897 0,090 0,886 0,005
108 -635660 -1058197 234 3 3,645 0,182 2,163 0,098 1,010 0,005
109 -635510 -1058197 235 3 3,840 0,192 2,489 0,103 1,162 0,005
110 -635360 -1058197 233 3 3,892 0,195 2,640 0,105 1,232 0,005



Varianta 0 - rok 2008 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
111 -635210 -1058197 236 3 4,594 0,230 3,394 0,124 1,585 0,006
112 -635060 -1058197 239 3 5,962 0,298 4,684 0,161 2,187 0,008
113 -634910 -1058197 242 3 10,206 0,510 8,382 0,275 3,913 0,014
114 -634760 -1058197 247 3 25,554 1,278 39,334 0,688 18,363 0,035
115 -634610 -1058197 246 3 11,679 0,584 9,317 0,314 4,350 0,016
116 -634460 -1058197 245 3 8,133 0,407 5,438 0,219 2,539 0,011
117 -634310 -1058197 246 3 6,883 0,344 5,424 0,185 2,532 0,010
118 -634160 -1058197 244 3 5,520 0,276 4,664 0,149 2,178 0,008
119 -634010 -1058197 243 3 4,625 0,231 4,188 0,125 1,955 0,006
120 -633860 -1058197 240 3 3,765 0,188 3,748 0,101 1,750 0,005
121 -633710 -1058197 239 3 3,190 0,160 3,483 0,086 1,626 0,004
122 -633560 -1058197 241 3 2,825 0,141 3,385 0,076 1,580 0,004
123 -633410 -1058197 241 3 2,438 0,122 3,158 0,066 1,474 0,003
124 -633260 -1058197 241 3 2,116 0,106 2,929 0,057 1,367 0,003
125 -633110 -1058197 243 3 1,887 0,094 2,807 0,051 1,310 0,003
126 -636710 -1058347 247 3 2,217 0,111 2,806 0,060 1,310 0,003
127 -636560 -1058347 246 3 2,641 0,132 2,902 0,071 1,355 0,004
128 -636410 -1058347 246 3 3,104 0,155 2,964 0,084 1,384 0,004
129 -636260 -1058347 241 3 3,664 0,183 3,332 0,099 1,556 0,005
130 -636110 -1058347 236 3 4,182 0,209 3,500 0,113 1,634 0,006
131 -635960 -1058347 233 3 4,684 0,234 3,234 0,126 1,510 0,006
132 -635810 -1058347 232 3 5,141 0,257 2,775 0,138 1,295 0,007
133 -635660 -1058347 234 3 5,762 0,288 3,393 0,155 1,584 0,008
134 -635510 -1058347 236 3 5,890 0,294 4,245 0,159 1,982 0,008
135 -635360 -1058347 239 3 6,001 0,300 4,667 0,162 2,179 0,008
136 -635210 -1058347 243 3 6,430 0,321 4,909 0,173 2,292 0,009
137 -635060 -1058347 238 3 7,885 0,394 4,241 0,212 1,980 0,011
138 -634910 -1058347 240 3 16,621 0,831 19,794 0,447 9,241 0,023
139 -634760 -1058347 244 3 9,184 0,459 4,801 0,247 2,241 0,013
140 -634610 -1058347 245 3 8,655 0,433 4,237 0,233 1,978 0,012
141 -634460 -1058347 245 3 10,584 0,529 5,399 0,285 2,520 0,015
142 -634310 -1058347 250 3 19,571 0,979 31,322 0,527 14,622 0,027
143 -634160 -1058347 249 3 12,144 0,607 8,157 0,327 3,808 0,017
144 -634010 -1058347 244 3 7,546 0,377 4,521 0,203 2,111 0,010
145 -633860 -1058347 242 3 5,734 0,287 4,080 0,154 1,905 0,008
146 -633710 -1058347 242 3 4,529 0,226 3,815 0,122 1,781 0,006
147 -633560 -1058347 243 3 3,854 0,193 3,591 0,104 1,677 0,005
148 -633410 -1058347 244 3 3,283 0,164 3,382 0,088 1,579 0,005
149 -633260 -1058347 243 3 2,725 0,136 3,097 0,073 1,446 0,004
150 -633110 -1058347 242 3 2,272 0,114 2,877 0,061 1,343 0,003
151 -636710 -1058497 249 3 2,947 0,147 3,769 0,079 1,760 0,004
152 -636560 -1058497 250 3 3,748 0,187 4,020 0,101 1,877 0,005
153 -636410 -1058497 248 3 4,618 0,231 4,597 0,124 2,146 0,006
154 -636260 -1058497 245 3 5,614 0,281 5,397 0,151 2,519 0,008
155 -636110 -1058497 239 3 7,545 0,377 6,411 0,203 2,993 0,010
156 -635960 -1058497 236 3 10,188 0,509 7,240 0,274 3,380 0,014
157 -635810 -1058497 235 3 12,019 0,601 11,538 0,324 5,386 0,017
158 -635660 -1058497 234 3 17,841 0,892 7,841 0,480 3,661 0,025
159 -635510 -1058497 238 3 16,918 0,846 19,374 0,455 9,044 0,023
160 -635360 -1058497 242 3 17,270 0,863 14,345 0,465 6,697 0,024
161 -635210 -1058497 243 3 10,979 0,549 7,588 0,296 3,542 0,015
162 -635060 -1058497 239 3 12,552 0,628 5,969 0,338 2,787 0,017
163 -634910 -1058497 242 3 11,329 0,566 8,481 0,305 3,959 0,016
164 -634760 -1058497 241 3 7,187 0,359 8,068 0,193 3,767 0,010
165 -634610 -1058497 240 3 5,809 0,290 6,058 0,156 2,828 0,008



Varianta 0 - rok 2008 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
166 -634460 -1058497 243 3 5,733 0,287 4,886 0,154 2,281 0,008
167 -634310 -1058497 249 3 6,489 0,324 3,552 0,175 1,658 0,009
168 -634160 -1058497 251 3 7,911 0,396 3,521 0,213 1,644 0,011
169 -634010 -1058497 248 3 11,506 0,575 5,682 0,310 2,652 0,016
170 -633860 -1058497 245 3 13,319 0,666 12,328 0,359 5,755 0,018
171 -633710 -1058497 248 3 9,262 0,463 5,961 0,249 2,783 0,013
172 -633560 -1058497 248 3 6,146 0,307 4,295 0,165 2,005 0,009
173 -633410 -1058497 248 3 4,879 0,244 3,772 0,131 1,761 0,007
174 -633260 -1058497 244 3 3,667 0,183 3,302 0,099 1,542 0,005
175 -633110 -1058497 242 3 2,868 0,143 2,978 0,077 1,390 0,004
176 -636710 -1058647 251 3 4,639 0,232 5,181 0,125 2,419 0,006
177 -636560 -1058647 252 3 6,040 0,302 6,157 0,163 2,874 0,008
178 -636410 -1058647 248 3 9,986 0,499 7,375 0,269 3,443 0,014
179 -636260 -1058647 244 3 14,576 0,729 14,151 0,392 6,606 0,020
180 -636110 -1058647 238 3 9,059 0,453 5,436 0,244 2,538 0,013
181 -635960 -1058647 237 3 8,003 0,400 4,044 0,215 1,888 0,011
182 -635810 -1058647 236 3 7,502 0,375 3,595 0,202 1,678 0,010
183 -635660 -1058647 233 3 6,471 0,324 3,529 0,174 1,647 0,009
184 -635510 -1058647 234 3 6,387 0,319 3,768 0,172 1,759 0,009
185 -635360 -1058647 237 3 6,703 0,335 3,700 0,180 1,727 0,009
186 -635210 -1058647 236 3 6,674 0,334 4,016 0,180 1,875 0,009
187 -635060 -1058647 237 3 7,058 0,353 5,990 0,190 2,797 0,010
188 -634910 -1058647 237 3 5,710 0,285 4,823 0,154 2,252 0,008
189 -634760 -1058647 238 3 4,820 0,241 4,656 0,130 2,174 0,007
190 -634610 -1058647 238 3 4,192 0,210 3,968 0,113 1,852 0,006
191 -634460 -1058647 238 3 3,925 0,196 3,484 0,106 1,626 0,005
192 -634310 -1058647 241 3 4,114 0,206 3,158 0,111 1,474 0,006
193 -634160 -1058647 243 3 4,544 0,227 2,819 0,122 1,316 0,006
194 -634010 -1058647 243 3 5,009 0,250 2,554 0,135 1,192 0,007
195 -633860 -1058647 248 3 6,330 0,316 2,693 0,170 1,257 0,009
196 -633710 -1058647 256 3 8,116 0,406 4,491 0,219 2,096 0,011
197 -633560 -1058647 256 3 8,156 0,410 6,569 0,220 3,156 0,011
198 -633410 -1058647 250 3 8,218 0,411 7,243 0,221 3,382 0,011
199 -633260 -1058647 246 3 5,315 0,266 4,263 0,143 1,990 0,007
200 -633110 -1058647 244 3 3,939 0,197 3,268 0,106 1,526 0,005
201 -636710 -1058797 253 3 9,489 0,474 15,882 0,255 7,414 0,013
202 -636560 -1058797 254 3 7,786 0,389 5,229 0,210 2,441 0,011
203 -636410 -1058797 249 3 6,143 0,307 3,055 0,165 1,426 0,009
204 -636260 -1058797 242 3 5,332 0,267 2,490 0,144 1,162 0,007
205 -636110 -1058797 237 3 4,627 0,231 2,393 0,125 1,117 0,006
206 -635960 -1058797 235 3 4,409 0,220 2,453 0,119 1,145 0,006
207 -635810 -1058797 236 3 4,297 0,215 2,603 0,116 1,215 0,006
208 -635660 -1058797 233 3 4,043 0,202 2,496 0,109 1,165 0,006
209 -635510 -1058797 232 3 3,886 0,194 2,442 0,105 1,140 0,005
210 -635360 -1058797 233 3 3,908 0,195 2,611 0,105 1,219 0,005
211 -635210 -1058797 233 3 3,853 0,193 3,251 0,104 1,518 0,005
212 -635060 -1058797 235 3 3,906 0,195 4,407 0,105 2,057 0,005
213 -634910 -1058797 235 3 3,551 0,178 2,028 0,096 0,947 0,005
214 -634760 -1058797 235 3 3,266 0,163 2,167 0,088 1,012 0,005
215 -634610 -1058797 236 3 3,095 0,155 2,368 0,083 1,106 0,004
216 -634460 -1058797 235 3 2,902 0,145 2,358 0,078 1,101 0,004
217 -634310 -1058797 238 3 3,019 0,151 2,389 0,081 1,115 0,004
218 -634160 -1058797 239 3 3,118 0,156 2,280 0,084 1,065 0,004
219 -634010 -1058797 241 3 3,353 0,168 2,145 0,090 1,001 0,005
220 -633860 -1058797 243 3 3,712 0,186 1,983 0,100 0,926 0,005



Varianta 0 - rok 2008 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
221 -633710 -1058797 247 3 4,416 0,221 1,948 0,119 0,909 0,006
222 -633560 -1058797 252 3 5,649 0,282 2,627 0,152 1,226 0,008
223 -633410 -1058797 252 3 8,802 0,440 4,944 0,237 2,308 0,012
224 -633260 -1058797 254 3 19,737 0,987 27,083 0,531 12,643 0,027
225 -633110 -1058797 249 3 6,831 0,342 6,871 0,184 3,208 0,009
226 -636710 -1058947 254 3 2,817 0,141 2,450 0,076 1,144 0,004
227 -636560 -1058947 254 3 3,149 0,157 1,657 0,085 0,774 0,004
228 -636410 -1058947 252 3 3,146 0,157 1,678 0,085 0,783 0,004
229 -636260 -1058947 246 3 3,186 0,159 1,979 0,086 0,924 0,004
230 -636110 -1058947 240 3 3,096 0,155 2,109 0,083 0,984 0,004
231 -635960 -1058947 238 3 3,014 0,151 2,153 0,081 1,005 0,004
232 -635810 -1058947 236 3 2,942 0,147 2,181 0,079 1,018 0,004
233 -635660 -1058947 235 3 2,886 0,144 2,220 0,078 1,036 0,004
234 -635510 -1058947 233 3 2,808 0,140 2,239 0,076 1,045 0,004
235 -635360 -1058947 231 3 2,690 0,135 2,276 0,072 1,062 0,004
236 -635210 -1058947 232 3 2,701 0,135 2,887 0,073 1,348 0,004
237 -635060 -1058947 231 3 2,574 0,129 2,405 0,069 1,123 0,004
238 -634910 -1058947 232 3 2,491 0,125 1,554 0,067 0,726 0,003
239 -634760 -1058947 233 3 2,421 0,121 1,352 0,065 0,631 0,003
240 -634610 -1058947 232 3 2,291 0,115 1,443 0,062 0,674 0,003
241 -634460 -1058947 232 3 2,222 0,111 1,528 0,060 0,713 0,003
242 -634310 -1058947 236 3 2,327 0,116 1,660 0,063 0,775 0,003
243 -634160 -1058947 237 3 2,370 0,119 1,683 0,064 0,786 0,003
244 -634010 -1058947 239 3 2,491 0,125 1,679 0,067 0,784 0,003
245 -633860 -1058947 240 3 2,617 0,131 1,648 0,070 0,769 0,004
246 -633710 -1058947 242 3 2,862 0,143 1,591 0,077 0,743 0,004
247 -633560 -1058947 244 3 3,265 0,163 1,538 0,088 0,718 0,005
248 -633410 -1058947 248 3 3,926 0,196 1,990 0,106 0,929 0,005
249 -633260 -1058947 252 3 4,930 0,247 2,622 0,133 1,224 0,007
250 -633110 -1058947 257 3 6,126 0,306 5,614 0,165 2,621 0,008
251 -636710 -1059097 247 3 1,697 0,085 1,430 0,046 0,668 0,002
252 -636560 -1059097 249 3 1,918 0,096 1,479 0,052 0,690 0,003
253 -636410 -1059097 252 3 2,072 0,104 1,499 0,056 0,700 0,003
254 -636260 -1059097 252 3 2,014 0,101 1,459 0,054 0,681 0,003
255 -636110 -1059097 248 3 2,118 0,106 1,713 0,057 0,800 0,003
256 -635960 -1059097 242 3 2,216 0,111 1,935 0,060 0,903 0,003
257 -635810 -1059097 238 3 2,202 0,110 1,962 0,059 0,916 0,003
258 -635660 -1059097 235 3 2,163 0,108 1,971 0,058 0,920 0,003
259 -635510 -1059097 234 3 2,135 0,107 2,045 0,057 0,955 0,003
260 -635360 -1059097 232 3 2,088 0,104 2,212 0,056 1,033 0,003
261 -635210 -1059097 232 3 2,061 0,103 2,423 0,055 1,131 0,003
262 -635060 -1059097 231 3 1,976 0,099 1,836 0,053 0,857 0,003
263 -634910 -1059097 231 3 1,922 0,096 1,329 0,052 0,621 0,003
264 -634760 -1059097 232 3 1,908 0,095 1,018 0,051 0,475 0,003
265 -634610 -1059097 233 3 1,885 0,094 1,099 0,051 0,513 0,003
266 -634460 -1059097 235 3 1,891 0,095 1,200 0,051 0,560 0,003
267 -634310 -1059097 234 3 1,848 0,092 1,241 0,050 0,579 0,003
268 -634160 -1059097 236 3 1,889 0,094 1,296 0,051 0,605 0,003
269 -634010 -1059097 237 3 1,924 0,096 1,319 0,052 0,616 0,003
270 -633860 -1059097 239 3 2,016 0,101 1,329 0,054 0,621 0,003
271 -633710 -1059097 240 3 2,113 0,106 1,315 0,057 0,614 0,003
272 -633560 -1059097 242 3 2,258 0,113 1,292 0,061 0,603 0,003
273 -633410 -1059097 245 3 2,479 0,124 1,377 0,067 0,643 0,003
274 -633260 -1059097 246 3 2,564 0,128 1,599 0,069 0,747 0,004
275 -633110 -1059097 254 3 2,824 0,141 2,136 0,076 0,997 0,004



Varianta 0 - rok 2008 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
501 -636266 -1057821 232 3 1,405 0,070 2,110 0,038 0,985 0,002
502 -635669 -1057993 234 3 2,425 0,121 3,033 0,065 1,416 0,003
503 -634861 -1058254 241 3 25,652 1,283 15,328 0,691 7,156 0,036
504 -633832 -1058194 240 3 3,638 0,182 3,691 0,098 1,723 0,005
505 -633135 -1058454 242 3 2,757 0,138 2,996 0,074 1,399 0,004

max 25,652 1,283 39,334 0,691 18,363 0,036



Varianta 0 - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
1 -636710 -1057597 234 3 0,135 0,009 0,365 0,007 0,256 0,001
2 -636560 -1057597 233 3 0,144 0,010 0,385 0,008 0,270 0,001
3 -636410 -1057597 234 3 0,156 0,011 0,419 0,009 0,293 0,001
4 -636260 -1057597 232 3 0,164 0,011 0,436 0,009 0,306 0,001
5 -636110 -1057597 232 3 0,175 0,012 0,457 0,010 0,320 0,001
6 -635960 -1057597 233 3 0,187 0,013 0,479 0,010 0,335 0,001
7 -635810 -1057597 233 3 0,197 0,013 0,469 0,011 0,328 0,001
8 -635660 -1057597 236 3 0,212 0,014 0,468 0,012 0,328 0,001
9 -635510 -1057597 239 3 0,227 0,015 0,447 0,012 0,313 0,001

10 -635360 -1057597 240 3 0,239 0,016 0,408 0,013 0,285 0,001
11 -635210 -1057597 239 3 0,248 0,017 0,359 0,014 0,251 0,001
12 -635060 -1057597 237 3 0,254 0,017 0,307 0,014 0,215 0,001
13 -634910 -1057597 235 3 0,252 0,017 0,273 0,014 0,191 0,001
14 -634760 -1057597 237 3 0,259 0,017 0,384 0,014 0,269 0,001
15 -634610 -1057597 241 3 0,267 0,018 0,511 0,015 0,358 0,001
16 -634460 -1057597 238 3 0,254 0,017 0,457 0,014 0,320 0,001
17 -634310 -1057597 238 3 0,245 0,017 0,399 0,013 0,279 0,001
18 -634160 -1057597 240 3 0,237 0,016 0,378 0,013 0,265 0,001
19 -634010 -1057597 238 3 0,220 0,015 0,347 0,012 0,243 0,001
20 -633860 -1057597 239 3 0,209 0,014 0,339 0,011 0,237 0,001
21 -633710 -1057597 240 3 0,197 0,013 0,333 0,011 0,233 0,001
22 -633560 -1057597 241 3 0,185 0,012 0,354 0,010 0,248 0,001
23 -633410 -1057597 244 3 0,174 0,012 0,371 0,010 0,260 0,001
24 -633260 -1057597 246 3 0,163 0,011 0,382 0,009 0,267 0,001
25 -633110 -1057597 244 3 0,150 0,010 0,377 0,008 0,264 0,001
26 -636710 -1057747 234 3 0,152 0,010 0,348 0,008 0,244 0,001
27 -636560 -1057747 235 3 0,167 0,011 0,382 0,009 0,268 0,001
28 -636410 -1057747 235 3 0,182 0,012 0,420 0,010 0,294 0,001
29 -636260 -1057747 232 3 0,192 0,013 0,439 0,010 0,308 0,001
30 -636110 -1057747 234 3 0,210 0,014 0,497 0,011 0,348 0,001
31 -635960 -1057747 234 3 0,225 0,015 0,551 0,012 0,386 0,001
32 -635810 -1057747 234 3 0,238 0,016 0,583 0,013 0,408 0,001
33 -635660 -1057747 233 3 0,250 0,017 0,586 0,014 0,410 0,001
34 -635510 -1057747 237 3 0,272 0,018 0,609 0,015 0,427 0,001
35 -635360 -1057747 240 3 0,294 0,020 0,575 0,016 0,403 0,001
36 -635210 -1057747 237 3 0,306 0,021 0,468 0,017 0,328 0,001
37 -635060 -1057747 235 3 0,315 0,021 0,389 0,017 0,272 0,002
38 -634910 -1057747 235 3 0,322 0,022 0,334 0,018 0,234 0,002
39 -634760 -1057747 236 3 0,331 0,022 0,476 0,018 0,333 0,002
40 -634610 -1057747 236 3 0,332 0,022 0,591 0,018 0,414 0,002
41 -634460 -1057747 236 3 0,316 0,021 0,460 0,017 0,322 0,002
42 -634310 -1057747 237 3 0,306 0,021 0,423 0,017 0,296 0,001
43 -634160 -1057747 237 3 0,286 0,019 0,390 0,016 0,273 0,001
44 -634010 -1057747 238 3 0,270 0,018 0,380 0,015 0,266 0,001
45 -633860 -1057747 239 3 0,254 0,017 0,408 0,014 0,286 0,001
46 -633710 -1057747 241 3 0,239 0,016 0,437 0,013 0,306 0,001
47 -633560 -1057747 243 3 0,222 0,015 0,448 0,012 0,314 0,001
48 -633410 -1057747 246 3 0,207 0,014 0,453 0,011 0,317 0,001
49 -633260 -1057747 246 3 0,190 0,013 0,450 0,010 0,315 0,001
50 -633110 -1057747 246 3 0,174 0,012 0,443 0,010 0,311 0,001
51 -636710 -1057897 238 3 0,178 0,012 0,341 0,010 0,239 0,001
52 -636560 -1057897 239 3 0,199 0,013 0,370 0,011 0,259 0,001
53 -636410 -1057897 237 3 0,218 0,015 0,394 0,012 0,276 0,001
54 -636260 -1057897 233 3 0,230 0,016 0,406 0,013 0,284 0,001
55 -636110 -1057897 232 3 0,248 0,017 0,442 0,014 0,309 0,001



Varianta 0 - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
56 -635960 -1057897 232 3 0,268 0,018 0,496 0,015 0,347 0,001
57 -635810 -1057897 234 3 0,292 0,020 0,591 0,016 0,414 0,001
58 -635660 -1057897 233 3 0,308 0,021 0,661 0,017 0,463 0,001
59 -635510 -1057897 234 3 0,332 0,022 0,767 0,018 0,537 0,002
60 -635360 -1057897 236 3 0,362 0,024 0,833 0,020 0,583 0,002
61 -635210 -1057897 236 3 0,390 0,026 0,725 0,021 0,507 0,002
62 -635060 -1057897 235 3 0,415 0,028 0,569 0,023 0,398 0,002
63 -634910 -1057897 235 3 0,435 0,029 0,476 0,024 0,333 0,002
64 -634760 -1057897 238 3 0,473 0,032 0,742 0,026 0,520 0,002
65 -634610 -1057897 236 3 0,448 0,030 0,611 0,024 0,428 0,002
66 -634460 -1057897 237 3 0,430 0,029 0,495 0,023 0,346 0,002
67 -634310 -1057897 237 3 0,399 0,027 0,453 0,022 0,317 0,002
68 -634160 -1057897 239 3 0,379 0,026 0,501 0,021 0,351 0,002
69 -634010 -1057897 239 3 0,346 0,023 0,528 0,019 0,370 0,002
70 -633860 -1057897 239 3 0,315 0,021 0,538 0,017 0,377 0,002
71 -633710 -1057897 242 3 0,296 0,020 0,551 0,016 0,386 0,001
72 -633560 -1057897 242 3 0,268 0,018 0,541 0,015 0,379 0,001
73 -633410 -1057897 242 3 0,242 0,016 0,523 0,013 0,367 0,001
74 -633260 -1057897 242 3 0,219 0,015 0,506 0,012 0,354 0,001
75 -633110 -1057897 247 3 0,203 0,014 0,496 0,011 0,348 0,001
76 -636710 -1058047 244 3 0,215 0,015 0,331 0,012 0,232 0,001
77 -636560 -1058047 243 3 0,241 0,016 0,350 0,013 0,245 0,001
78 -636410 -1058047 239 3 0,267 0,018 0,363 0,015 0,254 0,001
79 -636260 -1058047 235 3 0,289 0,019 0,372 0,016 0,261 0,001
80 -636110 -1058047 232 3 0,309 0,021 0,383 0,017 0,268 0,001
81 -635960 -1058047 232 3 0,337 0,023 0,420 0,018 0,294 0,002
82 -635810 -1058047 232 3 0,363 0,025 0,469 0,020 0,328 0,002
83 -635660 -1058047 234 3 0,396 0,027 0,560 0,022 0,392 0,002
84 -635510 -1058047 234 3 0,419 0,028 0,661 0,023 0,463 0,002
85 -635360 -1058047 234 3 0,452 0,031 0,818 0,025 0,573 0,002
86 -635210 -1058047 235 3 0,515 0,035 1,089 0,028 0,763 0,002
87 -635060 -1058047 239 3 0,631 0,043 1,376 0,034 0,963 0,003
88 -634910 -1058047 240 3 0,739 0,050 0,974 0,040 0,682 0,004
89 -634760 -1058047 245 3 0,903 0,061 1,567 0,049 1,097 0,004
90 -634610 -1058047 241 3 0,755 0,051 0,712 0,041 0,498 0,004
91 -634460 -1058047 240 3 0,663 0,045 0,693 0,036 0,486 0,003
92 -634310 -1058047 240 3 0,589 0,040 0,726 0,032 0,509 0,003
93 -634160 -1058047 242 3 0,538 0,036 0,733 0,029 0,513 0,003
94 -634010 -1058047 242 3 0,477 0,032 0,706 0,026 0,495 0,002
95 -633860 -1058047 239 3 0,407 0,027 0,654 0,022 0,458 0,002
96 -633710 -1058047 241 3 0,373 0,025 0,643 0,020 0,451 0,002
97 -633560 -1058047 241 3 0,328 0,022 0,615 0,018 0,431 0,002
98 -633410 -1058047 239 3 0,284 0,019 0,576 0,015 0,403 0,001
99 -633260 -1058047 240 3 0,256 0,017 0,554 0,014 0,388 0,001

100 -633110 -1058047 245 3 0,238 0,016 0,543 0,013 0,380 0,001
101 -636710 -1058197 248 3 0,259 0,017 0,389 0,014 0,272 0,001
102 -636560 -1058197 243 3 0,299 0,020 0,408 0,016 0,286 0,001
103 -636410 -1058197 241 3 0,341 0,023 0,402 0,019 0,282 0,002
104 -636260 -1058197 235 3 0,372 0,025 0,386 0,020 0,270 0,002
105 -636110 -1058197 234 3 0,418 0,028 0,373 0,023 0,261 0,002
106 -635960 -1058197 234 3 0,465 0,031 0,367 0,025 0,257 0,002
107 -635810 -1058197 232 3 0,495 0,033 0,379 0,027 0,266 0,002
108 -635660 -1058197 234 3 0,540 0,036 0,433 0,029 0,303 0,003
109 -635510 -1058197 235 3 0,569 0,038 0,498 0,031 0,349 0,003
110 -635360 -1058197 233 3 0,576 0,039 0,528 0,031 0,370 0,003



Varianta 0 - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
111 -635210 -1058197 236 3 0,680 0,046 0,679 0,037 0,475 0,003
112 -635060 -1058197 239 3 0,883 0,060 0,937 0,048 0,656 0,004
113 -634910 -1058197 242 3 1,511 0,102 1,676 0,082 1,174 0,007
114 -634760 -1058197 247 3 3,784 0,256 7,867 0,206 5,509 0,018
115 -634610 -1058197 246 3 1,729 0,117 1,863 0,094 1,305 0,008
116 -634460 -1058197 245 3 1,204 0,081 1,088 0,066 0,762 0,006
117 -634310 -1058197 246 3 1,019 0,069 1,085 0,056 0,760 0,005
118 -634160 -1058197 244 3 0,817 0,055 0,933 0,045 0,653 0,004
119 -634010 -1058197 243 3 0,685 0,046 0,838 0,037 0,587 0,003
120 -633860 -1058197 240 3 0,558 0,038 0,750 0,030 0,525 0,003
121 -633710 -1058197 239 3 0,472 0,032 0,697 0,026 0,488 0,002
122 -633560 -1058197 241 3 0,418 0,028 0,677 0,023 0,474 0,002
123 -633410 -1058197 241 3 0,361 0,024 0,632 0,020 0,442 0,002
124 -633260 -1058197 241 3 0,313 0,021 0,586 0,017 0,410 0,002
125 -633110 -1058197 243 3 0,279 0,019 0,561 0,015 0,393 0,001
126 -636710 -1058347 247 3 0,328 0,022 0,561 0,018 0,393 0,002
127 -636560 -1058347 246 3 0,391 0,026 0,580 0,021 0,407 0,002
128 -636410 -1058347 246 3 0,460 0,031 0,593 0,025 0,415 0,002
129 -636260 -1058347 241 3 0,543 0,037 0,666 0,030 0,467 0,003
130 -636110 -1058347 236 3 0,619 0,042 0,700 0,034 0,490 0,003
131 -635960 -1058347 233 3 0,694 0,047 0,647 0,038 0,453 0,003
132 -635810 -1058347 232 3 0,761 0,051 0,555 0,042 0,389 0,004
133 -635660 -1058347 234 3 0,853 0,058 0,679 0,047 0,475 0,004
134 -635510 -1058347 236 3 0,872 0,059 0,849 0,048 0,594 0,004
135 -635360 -1058347 239 3 0,889 0,060 0,933 0,048 0,654 0,004
136 -635210 -1058347 243 3 0,952 0,064 0,982 0,052 0,687 0,005
137 -635060 -1058347 238 3 1,168 0,079 0,848 0,064 0,594 0,006
138 -634910 -1058347 240 3 2,461 0,166 3,959 0,134 2,772 0,012
139 -634760 -1058347 244 3 1,360 0,092 0,960 0,074 0,672 0,007
140 -634610 -1058347 245 3 1,282 0,087 0,847 0,070 0,593 0,006
141 -634460 -1058347 245 3 1,567 0,106 1,080 0,085 0,756 0,008
142 -634310 -1058347 250 3 2,898 0,196 6,264 0,158 4,387 0,014
143 -634160 -1058347 249 3 1,798 0,121 1,631 0,098 1,142 0,009
144 -634010 -1058347 244 3 1,117 0,075 0,904 0,061 0,633 0,005
145 -633860 -1058347 242 3 0,849 0,057 0,816 0,046 0,571 0,004
146 -633710 -1058347 242 3 0,671 0,045 0,763 0,037 0,534 0,003
147 -633560 -1058347 243 3 0,571 0,039 0,718 0,031 0,503 0,003
148 -633410 -1058347 244 3 0,486 0,033 0,676 0,027 0,474 0,002
149 -633260 -1058347 243 3 0,404 0,027 0,619 0,022 0,434 0,002
150 -633110 -1058347 242 3 0,336 0,023 0,575 0,018 0,403 0,002
151 -636710 -1058497 249 3 0,436 0,029 0,754 0,024 0,528 0,002
152 -636560 -1058497 250 3 0,555 0,037 0,804 0,030 0,563 0,003
153 -636410 -1058497 248 3 0,684 0,046 0,919 0,037 0,644 0,003
154 -636260 -1058497 245 3 0,831 0,056 1,079 0,045 0,756 0,004
155 -636110 -1058497 239 3 1,117 0,075 1,282 0,061 0,898 0,005
156 -635960 -1058497 236 3 1,509 0,102 1,448 0,082 1,014 0,007
157 -635810 -1058497 235 3 1,780 0,120 2,308 0,097 1,616 0,009
158 -635660 -1058497 234 3 2,642 0,178 1,568 0,144 1,098 0,013
159 -635510 -1058497 238 3 2,505 0,169 3,875 0,137 2,713 0,012
160 -635360 -1058497 242 3 2,557 0,173 2,869 0,139 2,009 0,012
161 -635210 -1058497 243 3 1,626 0,110 1,518 0,089 1,063 0,008
162 -635060 -1058497 239 3 1,859 0,126 1,194 0,101 0,836 0,009
163 -634910 -1058497 242 3 1,678 0,113 1,696 0,092 1,188 0,008
164 -634760 -1058497 241 3 1,064 0,072 1,614 0,058 1,130 0,005
165 -634610 -1058497 240 3 0,860 0,058 1,212 0,047 0,848 0,004



Varianta 0 - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
166 -634460 -1058497 243 3 0,849 0,057 0,977 0,046 0,684 0,004
167 -634310 -1058497 249 3 0,961 0,065 0,710 0,052 0,497 0,005
168 -634160 -1058497 251 3 1,171 0,079 0,704 0,064 0,493 0,006
169 -634010 -1058497 248 3 1,704 0,115 1,136 0,093 0,796 0,008
170 -633860 -1058497 245 3 1,972 0,133 2,466 0,108 1,727 0,009
171 -633710 -1058497 248 3 1,372 0,093 1,192 0,075 0,835 0,007
172 -633560 -1058497 248 3 0,910 0,061 0,859 0,050 0,602 0,004
173 -633410 -1058497 248 3 0,722 0,049 0,754 0,039 0,528 0,003
174 -633260 -1058497 244 3 0,543 0,037 0,660 0,030 0,463 0,003
175 -633110 -1058497 242 3 0,425 0,029 0,596 0,023 0,417 0,002
176 -636710 -1058647 251 3 0,687 0,046 1,036 0,037 0,726 0,003
177 -636560 -1058647 252 3 0,894 0,060 1,231 0,049 0,862 0,004
178 -636410 -1058647 248 3 1,479 0,100 1,475 0,081 1,033 0,007
179 -636260 -1058647 244 3 2,158 0,146 2,830 0,118 1,982 0,010
180 -636110 -1058647 238 3 1,341 0,091 1,087 0,073 0,761 0,006
181 -635960 -1058647 237 3 1,185 0,080 0,809 0,065 0,566 0,006
182 -635810 -1058647 236 3 1,111 0,075 0,719 0,061 0,504 0,005
183 -635660 -1058647 233 3 0,958 0,065 0,706 0,052 0,494 0,005
184 -635510 -1058647 234 3 0,946 0,064 0,754 0,052 0,528 0,005
185 -635360 -1058647 237 3 0,993 0,067 0,740 0,054 0,518 0,005
186 -635210 -1058647 236 3 0,988 0,067 0,803 0,054 0,562 0,005
187 -635060 -1058647 237 3 1,045 0,071 1,198 0,057 0,839 0,005
188 -634910 -1058647 237 3 0,845 0,057 0,965 0,046 0,676 0,004
189 -634760 -1058647 238 3 0,714 0,048 0,931 0,039 0,652 0,003
190 -634610 -1058647 238 3 0,621 0,042 0,794 0,034 0,556 0,003
191 -634460 -1058647 238 3 0,581 0,039 0,697 0,032 0,488 0,003
192 -634310 -1058647 241 3 0,609 0,041 0,632 0,033 0,442 0,003
193 -634160 -1058647 243 3 0,673 0,045 0,564 0,037 0,395 0,003
194 -634010 -1058647 243 3 0,742 0,050 0,511 0,040 0,358 0,004
195 -633860 -1058647 248 3 0,937 0,063 0,539 0,051 0,377 0,005
196 -633710 -1058647 256 3 1,202 0,081 0,898 0,066 0,629 0,006
197 -633560 -1058647 256 3 1,215 0,081 1,234 0,067 0,855 0,006
198 -633410 -1058647 250 3 1,217 0,082 1,449 0,066 1,014 0,006
199 -633260 -1058647 246 3 0,787 0,053 0,853 0,043 0,597 0,004
200 -633110 -1058647 244 3 0,583 0,039 0,654 0,032 0,458 0,003
201 -636710 -1058797 253 3 1,405 0,095 3,176 0,077 2,224 0,007
202 -636560 -1058797 254 3 1,153 0,078 1,046 0,063 0,732 0,006
203 -636410 -1058797 249 3 0,910 0,061 0,611 0,050 0,428 0,004
204 -636260 -1058797 242 3 0,789 0,053 0,498 0,043 0,349 0,004
205 -636110 -1058797 237 3 0,685 0,046 0,479 0,037 0,335 0,003
206 -635960 -1058797 235 3 0,653 0,044 0,491 0,036 0,344 0,003
207 -635810 -1058797 236 3 0,636 0,043 0,521 0,035 0,365 0,003
208 -635660 -1058797 233 3 0,599 0,040 0,499 0,033 0,350 0,003
209 -635510 -1058797 232 3 0,575 0,039 0,488 0,031 0,342 0,003
210 -635360 -1058797 233 3 0,579 0,039 0,522 0,032 0,366 0,003
211 -635210 -1058797 233 3 0,571 0,039 0,650 0,031 0,455 0,003
212 -635060 -1058797 235 3 0,578 0,039 0,881 0,032 0,617 0,003
213 -634910 -1058797 235 3 0,526 0,036 0,406 0,029 0,284 0,003
214 -634760 -1058797 235 3 0,484 0,033 0,433 0,026 0,303 0,002
215 -634610 -1058797 236 3 0,458 0,031 0,474 0,025 0,332 0,002
216 -634460 -1058797 235 3 0,430 0,029 0,472 0,023 0,330 0,002
217 -634310 -1058797 238 3 0,447 0,030 0,478 0,024 0,335 0,002
218 -634160 -1058797 239 3 0,462 0,031 0,456 0,025 0,319 0,002
219 -634010 -1058797 241 3 0,496 0,034 0,429 0,027 0,300 0,002
220 -633860 -1058797 243 3 0,550 0,037 0,397 0,030 0,278 0,003



Varianta 0 - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
221 -633710 -1058797 247 3 0,654 0,044 0,390 0,036 0,273 0,003
222 -633560 -1058797 252 3 0,836 0,056 0,525 0,046 0,368 0,004
223 -633410 -1058797 252 3 1,303 0,088 0,989 0,071 0,692 0,006
224 -633260 -1058797 254 3 2,923 0,197 5,417 0,159 3,793 0,014
225 -633110 -1058797 249 3 1,012 0,068 1,374 0,055 0,962 0,005
226 -636710 -1058947 254 3 0,417 0,028 0,490 0,023 0,343 0,002
227 -636560 -1058947 254 3 0,466 0,031 0,331 0,025 0,232 0,002
228 -636410 -1058947 252 3 0,466 0,031 0,336 0,025 0,235 0,002
229 -636260 -1058947 246 3 0,472 0,032 0,396 0,026 0,277 0,002
230 -636110 -1058947 240 3 0,458 0,031 0,422 0,025 0,295 0,002
231 -635960 -1058947 238 3 0,446 0,030 0,431 0,024 0,302 0,002
232 -635810 -1058947 236 3 0,436 0,029 0,436 0,024 0,305 0,002
233 -635660 -1058947 235 3 0,427 0,029 0,444 0,023 0,311 0,002
234 -635510 -1058947 233 3 0,416 0,028 0,448 0,023 0,314 0,002
235 -635360 -1058947 231 3 0,398 0,027 0,455 0,022 0,319 0,002
236 -635210 -1058947 232 3 0,400 0,027 0,577 0,022 0,404 0,002
237 -635060 -1058947 231 3 0,381 0,026 0,481 0,021 0,337 0,002
238 -634910 -1058947 232 3 0,369 0,025 0,311 0,020 0,218 0,002
239 -634760 -1058947 233 3 0,358 0,024 0,270 0,020 0,189 0,002
240 -634610 -1058947 232 3 0,339 0,023 0,289 0,019 0,202 0,002
241 -634460 -1058947 232 3 0,329 0,022 0,306 0,018 0,214 0,002
242 -634310 -1058947 236 3 0,345 0,023 0,332 0,019 0,233 0,002
243 -634160 -1058947 237 3 0,351 0,024 0,337 0,019 0,236 0,002
244 -634010 -1058947 239 3 0,369 0,025 0,336 0,020 0,235 0,002
245 -633860 -1058947 240 3 0,388 0,026 0,330 0,021 0,231 0,002
246 -633710 -1058947 242 3 0,424 0,029 0,318 0,023 0,223 0,002
247 -633560 -1058947 244 3 0,483 0,033 0,308 0,026 0,215 0,002
248 -633410 -1058947 248 3 0,581 0,039 0,398 0,032 0,279 0,003
249 -633260 -1058947 252 3 0,730 0,049 0,524 0,040 0,367 0,004
250 -633110 -1058947 257 3 0,907 0,061 1,123 0,049 0,786 0,004
251 -636710 -1059097 247 3 0,251 0,017 0,286 0,014 0,200 0,001
252 -636560 -1059097 249 3 0,284 0,019 0,296 0,015 0,207 0,001
253 -636410 -1059097 252 3 0,307 0,021 0,300 0,017 0,210 0,001
254 -636260 -1059097 252 3 0,298 0,020 0,292 0,016 0,204 0,001
255 -636110 -1059097 248 3 0,314 0,021 0,343 0,017 0,240 0,002
256 -635960 -1059097 242 3 0,328 0,022 0,387 0,018 0,271 0,002
257 -635810 -1059097 238 3 0,326 0,022 0,392 0,018 0,275 0,002
258 -635660 -1059097 235 3 0,320 0,022 0,394 0,017 0,276 0,002
259 -635510 -1059097 234 3 0,316 0,021 0,409 0,017 0,286 0,002
260 -635360 -1059097 232 3 0,309 0,021 0,442 0,017 0,310 0,001
261 -635210 -1059097 232 3 0,305 0,021 0,485 0,017 0,339 0,001
262 -635060 -1059097 231 3 0,293 0,020 0,367 0,016 0,257 0,001
263 -634910 -1059097 231 3 0,285 0,019 0,266 0,016 0,186 0,001
264 -634760 -1059097 232 3 0,283 0,019 0,204 0,015 0,143 0,001
265 -634610 -1059097 233 3 0,279 0,019 0,220 0,015 0,154 0,001
266 -634460 -1059097 235 3 0,280 0,019 0,240 0,015 0,168 0,001
267 -634310 -1059097 234 3 0,274 0,018 0,248 0,015 0,174 0,001
268 -634160 -1059097 236 3 0,280 0,019 0,259 0,015 0,182 0,001
269 -634010 -1059097 237 3 0,285 0,019 0,264 0,016 0,185 0,001
270 -633860 -1059097 239 3 0,299 0,020 0,266 0,016 0,186 0,001
271 -633710 -1059097 240 3 0,313 0,021 0,263 0,017 0,184 0,002
272 -633560 -1059097 242 3 0,334 0,023 0,258 0,018 0,181 0,002
273 -633410 -1059097 245 3 0,367 0,025 0,275 0,020 0,193 0,002
274 -633260 -1059097 246 3 0,380 0,026 0,320 0,021 0,224 0,002
275 -633110 -1059097 254 3 0,418 0,028 0,427 0,023 0,299 0,002



Varianta 0 - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
501 -636266 -1057821 232 3 0,208 0,014 0,422 0,011 0,295 0,001
502 -635669 -1057993 234 3 0,359 0,024 0,607 0,020 0,425 0,002
503 -634861 -1058254 241 3 3,798 0,257 3,066 0,207 2,147 0,018
504 -633832 -1058194 240 3 0,539 0,036 0,738 0,029 0,517 0,003
505 -633135 -1058454 242 3 0,408 0,028 0,599 0,022 0,420 0,002

max 3,798 0,257 7,867 0,207 5,509 0,018



Varianta A - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
1 -636710 -1057597 234 3 0,142 0,009 0,293 0,008 0,210 0,001
2 -636560 -1057597 233 3 0,152 0,010 0,288 0,008 0,207 0,001
3 -636410 -1057597 234 3 0,163 0,011 0,293 0,009 0,210 0,001
4 -636260 -1057597 232 3 0,171 0,011 0,287 0,009 0,206 0,001
5 -636110 -1057597 232 3 0,181 0,012 0,287 0,010 0,206 0,001
6 -635960 -1057597 233 3 0,193 0,013 0,295 0,010 0,212 0,001
7 -635810 -1057597 233 3 0,202 0,013 0,297 0,011 0,214 0,001
8 -635660 -1057597 236 3 0,214 0,014 0,315 0,011 0,226 0,001
9 -635510 -1057597 239 3 0,223 0,014 0,329 0,012 0,236 0,001

10 -635360 -1057597 240 3 0,230 0,015 0,326 0,012 0,234 0,001
11 -635210 -1057597 239 3 0,234 0,015 0,313 0,012 0,225 0,001
12 -635060 -1057597 237 3 0,236 0,015 0,295 0,012 0,212 0,001
13 -634910 -1057597 235 3 0,233 0,015 0,268 0,012 0,192 0,001
14 -634760 -1057597 237 3 0,238 0,015 0,269 0,012 0,193 0,001
15 -634610 -1057597 241 3 0,242 0,015 0,274 0,013 0,197 0,001
16 -634460 -1057597 238 3 0,236 0,015 0,235 0,012 0,169 0,001
17 -634310 -1057597 238 3 0,234 0,015 0,237 0,012 0,166 0,001
18 -634160 -1057597 240 3 0,230 0,015 0,241 0,012 0,169 0,001
19 -634010 -1057597 238 3 0,221 0,014 0,237 0,012 0,166 0,001
20 -633860 -1057597 239 3 0,214 0,014 0,237 0,011 0,166 0,001
21 -633710 -1057597 240 3 0,206 0,013 0,238 0,011 0,167 0,001
22 -633560 -1057597 241 3 0,198 0,013 0,238 0,010 0,167 0,001
23 -633410 -1057597 244 3 0,191 0,012 0,238 0,010 0,167 0,001
24 -633260 -1057597 246 3 0,182 0,011 0,236 0,009 0,166 0,001
25 -633110 -1057597 244 3 0,169 0,011 0,230 0,009 0,161 0,001
26 -636710 -1057747 234 3 0,160 0,010 0,322 0,009 0,232 0,001
27 -636560 -1057747 235 3 0,175 0,011 0,328 0,009 0,235 0,001
28 -636410 -1057747 235 3 0,190 0,012 0,332 0,010 0,238 0,001
29 -636260 -1057747 232 3 0,199 0,013 0,319 0,011 0,229 0,001
30 -636110 -1057747 234 3 0,216 0,014 0,330 0,012 0,237 0,001
31 -635960 -1057747 234 3 0,230 0,015 0,334 0,012 0,240 0,001
32 -635810 -1057747 234 3 0,242 0,016 0,338 0,013 0,243 0,001
33 -635660 -1057747 233 3 0,250 0,016 0,335 0,013 0,240 0,001
34 -635510 -1057747 237 3 0,266 0,017 0,362 0,014 0,260 0,001
35 -635360 -1057747 240 3 0,278 0,018 0,385 0,015 0,277 0,001
36 -635210 -1057747 237 3 0,280 0,018 0,355 0,015 0,255 0,001
37 -635060 -1057747 235 3 0,280 0,018 0,330 0,015 0,237 0,001
38 -634910 -1057747 235 3 0,281 0,018 0,315 0,015 0,226 0,001
39 -634760 -1057747 236 3 0,284 0,018 0,306 0,015 0,220 0,001
40 -634610 -1057747 236 3 0,282 0,018 0,287 0,015 0,206 0,001
41 -634460 -1057747 236 3 0,279 0,018 0,269 0,015 0,188 0,001
42 -634310 -1057747 237 3 0,279 0,018 0,273 0,015 0,191 0,001
43 -634160 -1057747 237 3 0,270 0,017 0,269 0,014 0,188 0,001
44 -634010 -1057747 238 3 0,263 0,017 0,270 0,014 0,189 0,001
45 -633860 -1057747 239 3 0,255 0,016 0,272 0,013 0,191 0,001
46 -633710 -1057747 241 3 0,247 0,016 0,271 0,013 0,190 0,001
47 -633560 -1057747 243 3 0,237 0,015 0,270 0,012 0,189 0,001
48 -633410 -1057747 246 3 0,227 0,014 0,266 0,012 0,187 0,001
49 -633260 -1057747 246 3 0,213 0,013 0,263 0,011 0,185 0,001
50 -633110 -1057747 246 3 0,197 0,012 0,261 0,010 0,184 0,001
51 -636710 -1057897 238 3 0,187 0,012 0,383 0,010 0,275 0,001
52 -636560 -1057897 239 3 0,208 0,014 0,387 0,011 0,278 0,001
53 -636410 -1057897 237 3 0,227 0,015 0,382 0,012 0,274 0,001
54 -636260 -1057897 233 3 0,239 0,016 0,363 0,013 0,261 0,001
55 -636110 -1057897 232 3 0,255 0,017 0,359 0,014 0,258 0,001



Varianta A - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
56 -635960 -1057897 232 3 0,273 0,018 0,363 0,015 0,261 0,001
57 -635810 -1057897 234 3 0,295 0,019 0,379 0,016 0,272 0,001
58 -635660 -1057897 233 3 0,306 0,020 0,373 0,016 0,268 0,001
59 -635510 -1057897 234 3 0,321 0,021 0,384 0,017 0,276 0,002
60 -635360 -1057897 236 3 0,336 0,022 0,410 0,018 0,294 0,002
61 -635210 -1057897 236 3 0,344 0,022 0,411 0,018 0,295 0,002
62 -635060 -1057897 235 3 0,347 0,022 0,393 0,018 0,282 0,002
63 -634910 -1057897 235 3 0,346 0,022 0,375 0,018 0,269 0,002
64 -634760 -1057897 238 3 0,355 0,023 0,390 0,019 0,280 0,002
65 -634610 -1057897 236 3 0,345 0,022 0,344 0,018 0,247 0,002
66 -634460 -1057897 237 3 0,345 0,022 0,322 0,018 0,232 0,002
67 -634310 -1057897 237 3 0,340 0,022 0,315 0,018 0,221 0,002
68 -634160 -1057897 239 3 0,340 0,021 0,321 0,018 0,225 0,002
69 -634010 -1057897 239 3 0,328 0,021 0,316 0,017 0,222 0,002
70 -633860 -1057897 239 3 0,312 0,020 0,310 0,016 0,217 0,002
71 -633710 -1057897 242 3 0,305 0,019 0,311 0,016 0,218 0,001
72 -633560 -1057897 242 3 0,286 0,018 0,305 0,015 0,214 0,001
73 -633410 -1057897 242 3 0,266 0,017 0,299 0,014 0,210 0,001
74 -633260 -1057897 242 3 0,246 0,016 0,295 0,013 0,207 0,001
75 -633110 -1057897 247 3 0,233 0,015 0,290 0,012 0,204 0,001
76 -636710 -1058047 244 3 0,224 0,015 0,476 0,012 0,342 0,001
77 -636560 -1058047 243 3 0,251 0,016 0,463 0,013 0,332 0,001
78 -636410 -1058047 239 3 0,276 0,018 0,452 0,015 0,324 0,001
79 -636260 -1058047 235 3 0,298 0,020 0,429 0,016 0,308 0,001
80 -636110 -1058047 232 3 0,317 0,021 0,412 0,017 0,296 0,002
81 -635960 -1058047 232 3 0,343 0,022 0,415 0,018 0,298 0,002
82 -635810 -1058047 232 3 0,367 0,024 0,417 0,020 0,299 0,002
83 -635660 -1058047 234 3 0,395 0,026 0,435 0,021 0,312 0,002
84 -635510 -1058047 234 3 0,409 0,027 0,441 0,022 0,316 0,002
85 -635360 -1058047 234 3 0,421 0,027 0,443 0,022 0,318 0,002
86 -635210 -1058047 235 3 0,435 0,028 0,457 0,023 0,328 0,002
87 -635060 -1058047 239 3 0,461 0,029 0,515 0,024 0,370 0,002
88 -634910 -1058047 240 3 0,464 0,030 0,547 0,024 0,393 0,002
89 -634760 -1058047 245 3 0,471 0,030 0,588 0,025 0,422 0,002
90 -634610 -1058047 241 3 0,457 0,029 0,505 0,024 0,363 0,002
91 -634460 -1058047 240 3 0,452 0,029 0,457 0,024 0,329 0,002
92 -634310 -1058047 240 3 0,446 0,028 0,404 0,023 0,290 0,002
93 -634160 -1058047 242 3 0,445 0,028 0,382 0,023 0,272 0,002
94 -634010 -1058047 242 3 0,426 0,027 0,371 0,022 0,261 0,002
95 -633860 -1058047 239 3 0,394 0,025 0,356 0,021 0,250 0,002
96 -633710 -1058047 241 3 0,380 0,024 0,354 0,020 0,249 0,002
97 -633560 -1058047 241 3 0,351 0,022 0,345 0,018 0,243 0,002
98 -633410 -1058047 239 3 0,315 0,020 0,338 0,016 0,239 0,002
99 -633260 -1058047 240 3 0,290 0,018 0,332 0,015 0,234 0,001

100 -633110 -1058047 245 3 0,275 0,017 0,329 0,014 0,232 0,001
101 -636710 -1058197 248 3 0,269 0,018 0,630 0,014 0,450 0,001
102 -636560 -1058197 243 3 0,308 0,020 0,638 0,017 0,456 0,001
103 -636410 -1058197 241 3 0,349 0,023 0,604 0,019 0,433 0,002
104 -636260 -1058197 235 3 0,380 0,025 0,540 0,020 0,388 0,002
105 -636110 -1058197 234 3 0,424 0,028 0,511 0,023 0,367 0,002
106 -635960 -1058197 234 3 0,468 0,031 0,505 0,025 0,363 0,002
107 -635810 -1058197 232 3 0,495 0,033 0,487 0,027 0,350 0,002
108 -635660 -1058197 234 3 0,535 0,035 0,514 0,029 0,369 0,003
109 -635510 -1058197 235 3 0,559 0,036 0,532 0,030 0,382 0,003
110 -635360 -1058197 233 3 0,555 0,036 0,512 0,029 0,368 0,003



Varianta A - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
111 -635210 -1058197 236 3 0,594 0,038 0,555 0,031 0,399 0,003
112 -635060 -1058197 239 3 0,628 0,040 0,607 0,033 0,436 0,003
113 -634910 -1058197 242 3 0,639 0,041 0,677 0,033 0,486 0,003
114 -634760 -1058197 247 3 0,632 0,040 0,767 0,033 0,551 0,003
115 -634610 -1058197 246 3 0,642 0,041 0,781 0,034 0,561 0,003
116 -634460 -1058197 245 3 0,642 0,041 0,738 0,033 0,530 0,003
117 -634310 -1058197 246 3 0,635 0,040 0,680 0,033 0,489 0,003
118 -634160 -1058197 244 3 0,603 0,038 0,561 0,031 0,403 0,003
119 -634010 -1058197 243 3 0,579 0,036 0,448 0,030 0,322 0,003
120 -633860 -1058197 240 3 0,529 0,033 0,419 0,028 0,295 0,003
121 -633710 -1058197 239 3 0,483 0,030 0,402 0,025 0,284 0,002
122 -633560 -1058197 241 3 0,454 0,029 0,394 0,024 0,278 0,002
123 -633410 -1058197 241 3 0,409 0,026 0,388 0,021 0,279 0,002
124 -633260 -1058197 241 3 0,364 0,023 0,414 0,019 0,298 0,002
125 -633110 -1058197 243 3 0,332 0,021 0,441 0,017 0,317 0,002
126 -636710 -1058347 247 3 0,341 0,023 0,906 0,018 0,646 0,002
127 -636560 -1058347 246 3 0,403 0,027 0,936 0,022 0,668 0,002
128 -636410 -1058347 246 3 0,472 0,031 0,939 0,025 0,671 0,002
129 -636260 -1058347 241 3 0,547 0,036 0,977 0,029 0,697 0,003
130 -636110 -1058347 236 3 0,617 0,041 0,909 0,033 0,650 0,003
131 -635960 -1058347 233 3 0,680 0,045 0,770 0,037 0,551 0,003
132 -635810 -1058347 232 3 0,740 0,049 0,655 0,040 0,470 0,004
133 -635660 -1058347 234 3 0,826 0,055 0,655 0,044 0,470 0,004
134 -635510 -1058347 236 3 0,857 0,056 0,773 0,046 0,541 0,004
135 -635360 -1058347 239 3 0,888 0,058 0,847 0,047 0,593 0,004
136 -635210 -1058347 243 3 0,907 0,058 0,815 0,048 0,570 0,004
137 -635060 -1058347 238 3 0,927 0,059 0,743 0,049 0,534 0,004
138 -634910 -1058347 240 3 0,930 0,059 0,797 0,049 0,572 0,004
139 -634760 -1058347 244 3 0,951 0,060 0,912 0,050 0,655 0,005
140 -634610 -1058347 245 3 0,937 0,059 0,985 0,049 0,707 0,005
141 -634460 -1058347 245 3 0,961 0,061 1,030 0,050 0,740 0,005
142 -634310 -1058347 250 3 0,935 0,059 1,173 0,049 0,842 0,005
143 -634160 -1058347 249 3 0,920 0,058 1,082 0,048 0,777 0,004
144 -634010 -1058347 244 3 0,876 0,055 0,724 0,046 0,520 0,004
145 -633860 -1058347 242 3 0,797 0,050 0,517 0,041 0,372 0,004
146 -633710 -1058347 242 3 0,720 0,045 0,519 0,037 0,373 0,003
147 -633560 -1058347 243 3 0,646 0,041 0,588 0,034 0,422 0,003
148 -633410 -1058347 244 3 0,573 0,036 0,658 0,030 0,472 0,003
149 -633260 -1058347 243 3 0,487 0,031 0,677 0,025 0,486 0,002
150 -633110 -1058347 242 3 0,413 0,026 0,690 0,021 0,494 0,002
151 -636710 -1058497 249 3 0,451 0,030 1,122 0,024 0,798 0,002
152 -636560 -1058497 250 3 0,574 0,038 1,209 0,031 0,859 0,003
153 -636410 -1058497 248 3 0,704 0,047 1,406 0,038 1,000 0,003
154 -636260 -1058497 245 3 0,869 0,058 1,632 0,047 1,160 0,004
155 -636110 -1058497 239 3 1,067 0,071 2,056 0,058 1,459 0,005
156 -635960 -1058497 236 3 1,396 0,093 2,200 0,076 1,562 0,007
157 -635810 -1058497 235 3 1,561 0,104 2,709 0,085 1,921 0,008
158 -635660 -1058497 234 3 1,897 0,127 2,195 0,103 1,564 0,009
159 -635510 -1058497 238 3 1,928 0,128 2,088 0,104 1,462 0,009
160 -635360 -1058497 242 3 1,858 0,122 1,926 0,099 1,349 0,009
161 -635210 -1058497 243 3 1,810 0,116 1,496 0,095 1,048 0,009
162 -635060 -1058497 239 3 1,702 0,108 1,267 0,089 0,891 0,008
163 -634910 -1058497 242 3 1,647 0,104 1,273 0,086 0,915 0,008
164 -634760 -1058497 241 3 1,683 0,106 1,276 0,088 0,917 0,008
165 -634610 -1058497 240 3 1,713 0,108 1,311 0,089 0,942 0,008



Varianta A - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
166 -634460 -1058497 243 3 1,768 0,111 1,410 0,092 1,013 0,009
167 -634310 -1058497 249 3 1,683 0,106 1,878 0,087 1,349 0,008
168 -634160 -1058497 251 3 1,761 0,110 1,914 0,091 1,375 0,008
169 -634010 -1058497 248 3 1,903 0,119 2,031 0,099 1,459 0,009
170 -633860 -1058497 245 3 1,600 0,100 1,457 0,083 1,046 0,008
171 -633710 -1058497 248 3 1,335 0,084 1,647 0,069 1,181 0,006
172 -633560 -1058497 248 3 1,099 0,069 1,513 0,057 1,084 0,005
173 -633410 -1058497 248 3 0,906 0,057 1,414 0,047 1,012 0,004
174 -633260 -1058497 244 3 0,688 0,043 1,170 0,036 0,837 0,003
175 -633110 -1058497 242 3 0,539 0,034 1,027 0,028 0,734 0,003
176 -636710 -1058647 251 3 0,703 0,047 1,250 0,038 0,886 0,003
177 -636560 -1058647 252 3 0,933 0,063 1,412 0,051 1,000 0,004
178 -636410 -1058647 248 3 1,429 0,096 1,498 0,078 1,051 0,007
179 -636260 -1058647 244 3 2,421 0,163 4,571 0,132 3,201 0,012
180 -636110 -1058647 238 3 1,741 0,117 1,085 0,095 0,778 0,008
181 -635960 -1058647 237 3 1,304 0,087 1,162 0,071 0,834 0,006
182 -635810 -1058647 236 3 1,234 0,082 1,268 0,067 0,910 0,006
183 -635660 -1058647 233 3 1,131 0,075 1,327 0,061 0,953 0,005
184 -635510 -1058647 234 3 1,196 0,079 1,497 0,064 1,075 0,006
185 -635360 -1058647 237 3 1,385 0,090 1,729 0,074 1,242 0,007
186 -635210 -1058647 236 3 1,464 0,094 1,847 0,077 1,326 0,007
187 -635060 -1058647 237 3 1,780 0,113 2,032 0,093 1,459 0,009
188 -634910 -1058647 237 3 2,076 0,131 1,924 0,108 1,382 0,010
189 -634760 -1058647 238 3 2,140 0,135 2,105 0,111 1,503 0,010
190 -634610 -1058647 238 3 2,401 0,151 2,298 0,125 1,644 0,012
191 -634460 -1058647 238 3 2,016 0,127 2,310 0,105 1,652 0,010
192 -634310 -1058647 241 3 1,889 0,118 2,063 0,098 1,475 0,009
193 -634160 -1058647 243 3 1,728 0,108 1,924 0,090 1,376 0,008
194 -634010 -1058647 243 3 1,762 0,110 1,738 0,091 1,243 0,008
195 -633860 -1058647 248 3 1,947 0,122 1,547 0,101 1,107 0,009
196 -633710 -1058647 256 3 3,005 0,188 2,253 0,156 1,618 0,014
197 -633560 -1058647 256 3 3,225 0,202 3,429 0,167 2,463 0,016
198 -633410 -1058647 250 3 1,639 0,103 1,811 0,085 1,299 0,008
199 -633260 -1058647 246 3 1,037 0,065 1,388 0,054 0,995 0,005
200 -633110 -1058647 244 3 0,769 0,048 1,183 0,040 0,847 0,004
201 -636710 -1058797 253 3 1,527 0,103 3,178 0,083 2,226 0,007
202 -636560 -1058797 254 3 1,227 0,082 1,094 0,067 0,766 0,006
203 -636410 -1058797 249 3 0,978 0,066 0,620 0,053 0,445 0,005
204 -636260 -1058797 242 3 0,841 0,056 0,698 0,046 0,501 0,004
205 -636110 -1058797 237 3 0,747 0,050 0,712 0,040 0,512 0,004
206 -635960 -1058797 235 3 0,717 0,048 0,724 0,039 0,520 0,003
207 -635810 -1058797 236 3 0,719 0,048 0,747 0,039 0,536 0,003
208 -635660 -1058797 233 3 0,706 0,046 0,726 0,038 0,522 0,003
209 -635510 -1058797 232 3 0,713 0,047 0,703 0,038 0,505 0,003
210 -635360 -1058797 233 3 0,764 0,049 0,698 0,041 0,502 0,004
211 -635210 -1058797 233 3 0,809 0,052 0,658 0,043 0,473 0,004
212 -635060 -1058797 235 3 0,898 0,057 0,634 0,047 0,456 0,004
213 -634910 -1058797 235 3 0,941 0,060 0,563 0,049 0,405 0,005
214 -634760 -1058797 235 3 0,964 0,061 0,542 0,050 0,386 0,005
215 -634610 -1058797 236 3 0,987 0,062 0,651 0,051 0,464 0,005
216 -634460 -1058797 235 3 0,938 0,059 0,713 0,049 0,509 0,005
217 -634310 -1058797 238 3 0,954 0,060 0,797 0,050 0,569 0,005
218 -634160 -1058797 239 3 0,924 0,058 0,825 0,048 0,589 0,004
219 -634010 -1058797 241 3 0,934 0,059 0,836 0,049 0,597 0,005
220 -633860 -1058797 243 3 0,954 0,060 0,822 0,050 0,587 0,005



Varianta A - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
221 -633710 -1058797 247 3 1,077 0,068 0,756 0,056 0,540 0,005
222 -633560 -1058797 252 3 1,360 0,085 0,726 0,071 0,522 0,007
223 -633410 -1058797 252 3 1,871 0,117 1,388 0,097 0,997 0,009
224 -633260 -1058797 254 3 1,456 0,101 1,398 0,087 0,999 0,008
225 -633110 -1058797 249 3 1,388 0,087 1,457 0,072 1,046 0,007
226 -636710 -1058947 254 3 0,439 0,029 0,509 0,024 0,357 0,002
227 -636560 -1058947 254 3 0,492 0,033 0,407 0,027 0,292 0,002
228 -636410 -1058947 252 3 0,498 0,033 0,437 0,027 0,314 0,002
229 -636260 -1058947 246 3 0,509 0,034 0,504 0,027 0,362 0,002
230 -636110 -1058947 240 3 0,503 0,033 0,523 0,027 0,376 0,002
231 -635960 -1058947 238 3 0,499 0,033 0,518 0,027 0,372 0,002
232 -635810 -1058947 236 3 0,500 0,033 0,504 0,027 0,362 0,002
233 -635660 -1058947 235 3 0,506 0,033 0,487 0,027 0,350 0,002
234 -635510 -1058947 233 3 0,514 0,033 0,456 0,027 0,327 0,002
235 -635360 -1058947 231 3 0,519 0,034 0,412 0,027 0,296 0,002
236 -635210 -1058947 232 3 0,550 0,035 0,390 0,029 0,280 0,003
237 -635060 -1058947 231 3 0,565 0,036 0,342 0,030 0,245 0,003
238 -634910 -1058947 232 3 0,591 0,038 0,308 0,031 0,222 0,003
239 -634760 -1058947 233 3 0,611 0,039 0,309 0,032 0,220 0,003
240 -634610 -1058947 232 3 0,603 0,038 0,349 0,031 0,248 0,003
241 -634460 -1058947 232 3 0,592 0,037 0,394 0,031 0,281 0,003
242 -634310 -1058947 236 3 0,618 0,039 0,459 0,032 0,327 0,003
243 -634160 -1058947 237 3 0,616 0,039 0,495 0,032 0,353 0,003
244 -634010 -1058947 239 3 0,624 0,039 0,520 0,032 0,371 0,003
245 -633860 -1058947 240 3 0,627 0,039 0,537 0,033 0,384 0,003
246 -633710 -1058947 242 3 0,667 0,042 0,541 0,035 0,386 0,003
247 -633560 -1058947 244 3 0,737 0,046 0,526 0,038 0,375 0,004
248 -633410 -1058947 248 3 0,893 0,056 0,508 0,046 0,363 0,004
249 -633260 -1058947 252 3 1,133 0,071 0,675 0,059 0,485 0,005
250 -633110 -1058947 257 3 1,681 0,105 1,481 0,087 1,064 0,008
251 -636710 -1059097 247 3 0,269 0,018 0,349 0,014 0,251 0,001
252 -636560 -1059097 249 3 0,306 0,020 0,354 0,016 0,254 0,001
253 -636410 -1059097 252 3 0,330 0,022 0,352 0,018 0,253 0,002
254 -636260 -1059097 252 3 0,323 0,021 0,338 0,017 0,243 0,002
255 -636110 -1059097 248 3 0,345 0,023 0,374 0,019 0,268 0,002
256 -635960 -1059097 242 3 0,371 0,024 0,395 0,020 0,284 0,002
257 -635810 -1059097 238 3 0,379 0,025 0,383 0,020 0,275 0,002
258 -635660 -1059097 235 3 0,383 0,025 0,359 0,020 0,258 0,002
259 -635510 -1059097 234 3 0,392 0,025 0,337 0,021 0,242 0,002
260 -635360 -1059097 232 3 0,398 0,026 0,308 0,021 0,221 0,002
261 -635210 -1059097 232 3 0,410 0,026 0,284 0,022 0,204 0,002
262 -635060 -1059097 231 3 0,417 0,027 0,251 0,022 0,180 0,002
263 -634910 -1059097 231 3 0,427 0,027 0,225 0,022 0,161 0,002
264 -634760 -1059097 232 3 0,439 0,028 0,228 0,023 0,162 0,002
265 -634610 -1059097 233 3 0,446 0,028 0,259 0,023 0,185 0,002
266 -634460 -1059097 235 3 0,455 0,029 0,296 0,024 0,211 0,002
267 -634310 -1059097 234 3 0,445 0,028 0,318 0,023 0,227 0,002
268 -634160 -1059097 236 3 0,450 0,028 0,348 0,023 0,248 0,002
269 -634010 -1059097 237 3 0,452 0,028 0,371 0,024 0,265 0,002
270 -633860 -1059097 239 3 0,463 0,029 0,389 0,024 0,278 0,002
271 -633710 -1059097 240 3 0,473 0,030 0,401 0,025 0,286 0,002
272 -633560 -1059097 242 3 0,501 0,032 0,407 0,026 0,290 0,002
273 -633410 -1059097 245 3 0,547 0,034 0,400 0,028 0,285 0,003
274 -633260 -1059097 246 3 0,569 0,036 0,401 0,030 0,287 0,003
275 -633110 -1059097 254 3 0,638 0,040 0,545 0,033 0,391 0,003



Varianta A - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
501 -636266 -1057821 232 3 0,216 0,014 0,336 0,012 0,241 0,001
502 -635669 -1057993 234 3 0,358 0,023 0,415 0,019 0,298 0,002
503 -634861 -1058254 241 3 0,731 0,046 0,712 0,038 0,512 0,004
504 -633832 -1058194 240 3 0,519 0,033 0,413 0,027 0,291 0,003
505 -633135 -1058454 242 3 0,517 0,032 0,994 0,027 0,711 0,002

max 3,225 0,202 4,571 0,167 3,201 0,016



Varianta B - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
1 -636710 -1057597 234 3 0,089 0,006 0,144 0,009 0,193 0,000
2 -636560 -1057597 233 3 0,096 0,006 0,140 0,009 0,189 0,000
3 -636410 -1057597 234 3 0,103 0,006 0,137 0,009 0,203 0,000
4 -636260 -1057597 232 3 0,108 0,007 0,130 0,009 0,198 0,001
5 -636110 -1057597 232 3 0,113 0,007 0,125 0,009 0,207 0,001
6 -635960 -1057597 233 3 0,119 0,007 0,120 0,010 0,227 0,001
7 -635810 -1057597 233 3 0,123 0,008 0,118 0,010 0,237 0,001
8 -635660 -1057597 236 3 0,128 0,008 0,129 0,010 0,270 0,001
9 -635510 -1057597 239 3 0,131 0,008 0,140 0,010 0,297 0,001

10 -635360 -1057597 240 3 0,131 0,008 0,147 0,010 0,307 0,001
11 -635210 -1057597 239 3 0,131 0,008 0,157 0,009 0,307 0,001
12 -635060 -1057597 237 3 0,129 0,008 0,168 0,009 0,303 0,001
13 -634910 -1057597 235 3 0,125 0,007 0,175 0,008 0,296 0,001
14 -634760 -1057597 237 3 0,125 0,007 0,187 0,008 0,308 0,001
15 -634610 -1057597 241 3 0,125 0,007 0,194 0,008 0,321 0,001
16 -634460 -1057597 238 3 0,119 0,007 0,201 0,008 0,312 0,001
17 -634310 -1057597 238 3 0,116 0,007 0,209 0,007 0,311 0,001
18 -634160 -1057597 240 3 0,112 0,006 0,212 0,007 0,315 0,001
19 -634010 -1057597 238 3 0,105 0,006 0,211 0,007 0,303 0,001
20 -633860 -1057597 239 3 0,100 0,006 0,211 0,006 0,302 0,000
21 -633710 -1057597 240 3 0,095 0,005 0,207 0,006 0,298 0,000
22 -633560 -1057597 241 3 0,090 0,005 0,205 0,006 0,293 0,000
23 -633410 -1057597 244 3 0,086 0,005 0,202 0,005 0,289 0,000
24 -633260 -1057597 246 3 0,080 0,005 0,199 0,005 0,280 0,000
25 -633110 -1057597 244 3 0,074 0,004 0,189 0,005 0,264 0,000
26 -636710 -1057747 234 3 0,102 0,006 0,164 0,010 0,199 0,000
27 -636560 -1057747 235 3 0,113 0,007 0,163 0,011 0,210 0,001
28 -636410 -1057747 235 3 0,123 0,008 0,160 0,011 0,222 0,001
29 -636260 -1057747 232 3 0,130 0,008 0,149 0,011 0,209 0,001
30 -636110 -1057747 234 3 0,140 0,009 0,146 0,012 0,239 0,001
31 -635960 -1057747 234 3 0,147 0,009 0,138 0,012 0,257 0,001
32 -635810 -1057747 234 3 0,153 0,010 0,131 0,012 0,272 0,001
33 -635660 -1057747 233 3 0,155 0,010 0,139 0,012 0,279 0,001
34 -635510 -1057747 237 3 0,160 0,010 0,159 0,012 0,323 0,001
35 -635360 -1057747 240 3 0,162 0,010 0,173 0,012 0,353 0,001
36 -635210 -1057747 237 3 0,159 0,010 0,185 0,011 0,341 0,001
37 -635060 -1057747 235 3 0,155 0,009 0,195 0,010 0,335 0,001
38 -634910 -1057747 235 3 0,152 0,009 0,209 0,010 0,339 0,001
39 -634760 -1057747 236 3 0,150 0,009 0,223 0,010 0,348 0,001
40 -634610 -1057747 236 3 0,147 0,009 0,231 0,009 0,350 0,001
41 -634460 -1057747 236 3 0,142 0,008 0,237 0,009 0,350 0,001
42 -634310 -1057747 237 3 0,139 0,008 0,242 0,009 0,353 0,001
43 -634160 -1057747 237 3 0,132 0,007 0,240 0,008 0,346 0,001
44 -634010 -1057747 238 3 0,126 0,007 0,239 0,008 0,338 0,001
45 -633860 -1057747 239 3 0,120 0,007 0,236 0,007 0,335 0,001
46 -633710 -1057747 241 3 0,114 0,006 0,236 0,007 0,330 0,001
47 -633560 -1057747 243 3 0,107 0,006 0,230 0,006 0,319 0,001
48 -633410 -1057747 246 3 0,101 0,006 0,225 0,006 0,308 0,000
49 -633260 -1057747 246 3 0,093 0,005 0,218 0,006 0,299 0,000
50 -633110 -1057747 246 3 0,086 0,005 0,213 0,005 0,289 0,000
51 -636710 -1057897 238 3 0,121 0,008 0,195 0,013 0,240 0,001
52 -636560 -1057897 239 3 0,136 0,009 0,195 0,014 0,258 0,001
53 -636410 -1057897 237 3 0,152 0,010 0,195 0,014 0,257 0,001
54 -636260 -1057897 233 3 0,161 0,010 0,181 0,014 0,230 0,001
55 -636110 -1057897 232 3 0,173 0,011 0,169 0,014 0,241 0,001



Varianta B - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
56 -635960 -1057897 232 3 0,184 0,012 0,159 0,015 0,266 0,001
57 -635810 -1057897 234 3 0,195 0,012 0,150 0,015 0,309 0,001
58 -635660 -1057897 233 3 0,198 0,012 0,160 0,014 0,319 0,001
59 -635510 -1057897 234 3 0,201 0,012 0,181 0,014 0,347 0,001
60 -635360 -1057897 236 3 0,203 0,013 0,206 0,014 0,384 0,001
61 -635210 -1057897 236 3 0,200 0,012 0,227 0,013 0,394 0,001
62 -635060 -1057897 235 3 0,194 0,012 0,243 0,013 0,396 0,001
63 -634910 -1057897 235 3 0,189 0,011 0,260 0,012 0,401 0,001
64 -634760 -1057897 238 3 0,189 0,011 0,275 0,012 0,419 0,001
65 -634610 -1057897 236 3 0,182 0,010 0,281 0,011 0,411 0,001
66 -634460 -1057897 237 3 0,179 0,010 0,284 0,011 0,411 0,001
67 -634310 -1057897 237 3 0,171 0,010 0,283 0,010 0,403 0,001
68 -634160 -1057897 239 3 0,167 0,009 0,282 0,010 0,397 0,001
69 -634010 -1057897 239 3 0,157 0,009 0,280 0,009 0,384 0,001
70 -633860 -1057897 239 3 0,146 0,008 0,270 0,009 0,366 0,001
71 -633710 -1057897 242 3 0,139 0,008 0,267 0,008 0,359 0,001
72 -633560 -1057897 242 3 0,128 0,007 0,257 0,007 0,343 0,001
73 -633410 -1057897 242 3 0,117 0,006 0,249 0,007 0,332 0,001
74 -633260 -1057897 242 3 0,106 0,006 0,247 0,006 0,320 0,001
75 -633110 -1057897 247 3 0,099 0,005 0,249 0,006 0,317 0,000
76 -636710 -1058047 244 3 0,148 0,009 0,237 0,017 0,320 0,001
77 -636560 -1058047 243 3 0,169 0,011 0,241 0,018 0,320 0,001
78 -636410 -1058047 239 3 0,191 0,012 0,245 0,019 0,297 0,001
79 -636260 -1058047 235 3 0,210 0,013 0,235 0,019 0,274 0,001
80 -636110 -1058047 232 3 0,225 0,014 0,214 0,019 0,266 0,001
81 -635960 -1058047 232 3 0,244 0,016 0,198 0,019 0,301 0,001
82 -635810 -1058047 232 3 0,259 0,016 0,180 0,019 0,338 0,001
83 -635660 -1058047 234 3 0,270 0,017 0,201 0,019 0,395 0,001
84 -635510 -1058047 234 3 0,270 0,017 0,230 0,019 0,422 0,001
85 -635360 -1058047 234 3 0,264 0,016 0,262 0,018 0,447 0,001
86 -635210 -1058047 235 3 0,258 0,016 0,296 0,017 0,477 0,001
87 -635060 -1058047 239 3 0,259 0,015 0,330 0,016 0,520 0,001
88 -634910 -1058047 240 3 0,257 0,015 0,350 0,016 0,536 0,001
89 -634760 -1058047 245 3 0,258 0,015 0,357 0,016 0,543 0,001
90 -634610 -1058047 241 3 0,251 0,014 0,361 0,015 0,519 0,001
91 -634460 -1058047 240 3 0,244 0,014 0,357 0,014 0,493 0,001
92 -634310 -1058047 240 3 0,235 0,013 0,348 0,013 0,473 0,001
93 -634160 -1058047 242 3 0,229 0,013 0,341 0,013 0,460 0,001
94 -634010 -1058047 242 3 0,212 0,012 0,323 0,012 0,433 0,001
95 -633860 -1058047 239 3 0,187 0,010 0,299 0,011 0,398 0,001
96 -633710 -1058047 241 3 0,174 0,010 0,299 0,010 0,387 0,001
97 -633560 -1058047 241 3 0,155 0,009 0,301 0,009 0,381 0,001
98 -633410 -1058047 239 3 0,135 0,007 0,300 0,008 0,367 0,001
99 -633260 -1058047 240 3 0,123 0,007 0,305 0,007 0,365 0,001

100 -633110 -1058047 245 3 0,114 0,006 0,307 0,007 0,366 0,001
101 -636710 -1058197 248 3 0,176 0,011 0,289 0,024 0,383 0,001
102 -636560 -1058197 243 3 0,213 0,013 0,324 0,025 0,357 0,001
103 -636410 -1058197 241 3 0,249 0,016 0,329 0,026 0,361 0,001
104 -636260 -1058197 235 3 0,281 0,018 0,326 0,025 0,306 0,001
105 -636110 -1058197 234 3 0,320 0,021 0,313 0,026 0,343 0,002
106 -635960 -1058197 234 3 0,357 0,023 0,292 0,027 0,399 0,002
107 -635810 -1058197 232 3 0,376 0,024 0,245 0,027 0,419 0,002
108 -635660 -1058197 234 3 0,401 0,026 0,275 0,027 0,507 0,002
109 -635510 -1058197 235 3 0,400 0,026 0,339 0,026 0,575 0,002
110 -635360 -1058197 233 3 0,368 0,023 0,381 0,024 0,582 0,002



Varianta B - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
111 -635210 -1058197 236 3 0,356 0,022 0,444 0,023 0,651 0,002
112 -635060 -1058197 239 3 0,351 0,021 0,481 0,022 0,695 0,002
113 -634910 -1058197 242 3 0,353 0,020 0,500 0,021 0,691 0,002
114 -634760 -1058197 247 3 0,360 0,020 0,478 0,021 0,665 0,002
115 -634610 -1058197 246 3 0,375 0,021 0,477 0,021 0,630 0,002
116 -634460 -1058197 245 3 0,385 0,021 0,444 0,021 0,586 0,002
117 -634310 -1058197 246 3 0,382 0,021 0,425 0,020 0,551 0,002
118 -634160 -1058197 244 3 0,348 0,019 0,403 0,019 0,513 0,002
119 -634010 -1058197 243 3 0,307 0,017 0,394 0,016 0,489 0,001
120 -633860 -1058197 240 3 0,254 0,014 0,398 0,014 0,477 0,001
121 -633710 -1058197 239 3 0,218 0,012 0,407 0,012 0,469 0,001
122 -633560 -1058197 241 3 0,195 0,011 0,416 0,011 0,473 0,001
123 -633410 -1058197 241 3 0,170 0,009 0,394 0,009 0,445 0,001
124 -633260 -1058197 241 3 0,148 0,008 0,367 0,008 0,418 0,001
125 -633110 -1058197 243 3 0,133 0,007 0,355 0,008 0,400 0,001
126 -636710 -1058347 247 3 0,223 0,014 0,431 0,035 0,425 0,001
127 -636560 -1058347 246 3 0,277 0,017 0,457 0,038 0,446 0,001
128 -636410 -1058347 246 3 0,343 0,022 0,471 0,041 0,514 0,002
129 -636260 -1058347 241 3 0,425 0,027 0,534 0,040 0,517 0,002
130 -636110 -1058347 236 3 0,500 0,033 0,547 0,040 0,488 0,002
131 -635960 -1058347 233 3 0,561 0,037 0,506 0,040 0,516 0,003
132 -635810 -1058347 232 3 0,621 0,041 0,449 0,042 0,605 0,003
133 -635660 -1058347 234 3 0,689 0,045 0,497 0,044 0,788 0,003
134 -635510 -1058347 236 3 0,702 0,046 0,650 0,044 0,934 0,003
135 -635360 -1058347 239 3 0,647 0,041 0,762 0,040 1,017 0,003
136 -635210 -1058347 243 3 0,556 0,034 0,763 0,034 1,001 0,003
137 -635060 -1058347 238 3 0,497 0,030 0,703 0,029 0,871 0,002
138 -634910 -1058347 240 3 0,501 0,029 0,720 0,028 0,856 0,002
139 -634760 -1058347 244 3 0,554 0,031 0,706 0,030 0,818 0,003
140 -634610 -1058347 245 3 0,672 0,036 0,618 0,035 0,727 0,003
141 -634460 -1058347 245 3 0,892 0,047 0,809 0,044 0,730 0,004
142 -634310 -1058347 250 3 1,062 0,056 1,078 0,052 1,064 0,005
143 -634160 -1058347 249 3 0,699 0,037 0,861 0,035 0,851 0,003
144 -634010 -1058347 244 3 0,508 0,027 0,690 0,026 0,695 0,002
145 -633860 -1058347 242 3 0,395 0,021 0,556 0,020 0,580 0,002
146 -633710 -1058347 242 3 0,313 0,017 0,505 0,016 0,531 0,002
147 -633560 -1058347 243 3 0,264 0,014 0,469 0,014 0,495 0,001
148 -633410 -1058347 244 3 0,227 0,012 0,432 0,012 0,459 0,001
149 -633260 -1058347 243 3 0,189 0,010 0,392 0,010 0,419 0,001
150 -633110 -1058347 242 3 0,159 0,009 0,361 0,009 0,389 0,001
151 -636710 -1058497 249 3 0,286 0,017 0,586 0,057 0,548 0,001
152 -636560 -1058497 250 3 0,382 0,023 0,624 0,070 0,623 0,002
153 -636410 -1058497 248 3 0,529 0,033 0,711 0,072 0,783 0,003
154 -636260 -1058497 245 3 0,709 0,046 0,845 0,070 0,985 0,003
155 -636110 -1058497 239 3 0,968 0,064 1,088 0,073 1,031 0,005
156 -635960 -1058497 236 3 1,189 0,079 1,406 0,080 1,280 0,006
157 -635810 -1058497 235 3 1,624 0,108 1,307 0,099 1,590 0,008
158 -635660 -1058497 234 3 1,929 0,129 2,287 0,113 2,121 0,009
159 -635510 -1058497 238 3 2,768 0,185 3,781 0,157 3,007 0,013
160 -635360 -1058497 242 3 2,130 0,141 2,026 0,121 1,598 0,010
161 -635210 -1058497 243 3 1,158 0,073 1,883 0,066 1,492 0,006
162 -635060 -1058497 239 3 0,880 0,051 1,240 0,048 1,026 0,004
163 -634910 -1058497 242 3 1,026 0,057 1,039 0,053 0,926 0,005
164 -634760 -1058497 241 3 1,123 0,060 1,111 0,056 1,021 0,005
165 -634610 -1058497 240 3 0,632 0,034 0,893 0,033 0,831 0,003



Varianta B - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
166 -634460 -1058497 243 3 0,559 0,030 0,809 0,029 0,747 0,003
167 -634310 -1058497 249 3 0,548 0,029 0,590 0,028 0,596 0,003
168 -634160 -1058497 251 3 0,586 0,031 0,493 0,030 0,517 0,003
169 -634010 -1058497 248 3 0,801 0,042 0,467 0,039 0,480 0,004
170 -633860 -1058497 245 3 1,161 0,060 1,103 0,055 0,850 0,006
171 -633710 -1058497 248 3 0,521 0,027 0,529 0,026 0,508 0,003
172 -633560 -1058497 248 3 0,425 0,022 0,488 0,021 0,477 0,002
173 -633410 -1058497 248 3 0,334 0,018 0,443 0,017 0,440 0,002
174 -633260 -1058497 244 3 0,253 0,013 0,394 0,013 0,396 0,001
175 -633110 -1058497 242 3 0,199 0,011 0,357 0,011 0,362 0,001
176 -636710 -1058647 251 3 0,413 0,024 0,871 0,114 0,950 0,002
177 -636560 -1058647 252 3 0,607 0,035 1,061 0,166 1,178 0,003
178 -636410 -1058647 248 3 0,942 0,058 1,861 0,180 2,440 0,005
179 -636260 -1058647 244 3 1,111 0,066 1,564 0,145 1,789 0,005
180 -636110 -1058647 238 3 1,233 0,081 1,155 0,097 1,469 0,006
181 -635960 -1058647 237 3 1,213 0,080 0,716 0,085 1,087 0,006
182 -635810 -1058647 236 3 1,000 0,066 0,508 0,067 0,846 0,005
183 -635660 -1058647 233 3 0,885 0,058 0,444 0,057 0,619 0,004
184 -635510 -1058647 234 3 0,842 0,055 0,465 0,053 0,571 0,004
185 -635360 -1058647 237 3 0,804 0,052 0,462 0,049 0,560 0,004
186 -635210 -1058647 236 3 0,773 0,048 0,532 0,045 0,493 0,004
187 -635060 -1058647 237 3 0,734 0,043 0,696 0,041 0,492 0,004
188 -634910 -1058647 237 3 0,586 0,034 0,839 0,033 0,597 0,003
189 -634760 -1058647 238 3 0,500 0,028 0,852 0,028 0,613 0,002
190 -634610 -1058647 238 3 0,410 0,023 0,722 0,023 0,527 0,002
191 -634460 -1058647 238 3 0,361 0,020 0,631 0,020 0,471 0,002
192 -634310 -1058647 241 3 0,348 0,019 0,566 0,019 0,437 0,002
193 -634160 -1058647 243 3 0,352 0,019 0,500 0,019 0,403 0,002
194 -634010 -1058647 243 3 0,370 0,020 0,449 0,019 0,378 0,002
195 -633860 -1058647 248 3 0,429 0,023 0,375 0,022 0,344 0,002
196 -633710 -1058647 256 3 0,592 0,031 0,321 0,029 0,287 0,003
197 -633560 -1058647 256 3 1,259 0,065 1,878 0,059 1,447 0,006
198 -633410 -1058647 250 3 0,582 0,030 0,403 0,028 0,390 0,003
199 -633260 -1058647 246 3 0,356 0,019 0,324 0,018 0,325 0,002
200 -633110 -1058647 244 3 0,266 0,014 0,296 0,014 0,300 0,001
201 -636710 -1058797 253 3 0,788 0,043 1,656 0,293 7,565 0,004
202 -636560 -1058797 254 3 0,634 0,036 0,674 0,204 2,116 0,003
203 -636410 -1058797 249 3 0,618 0,037 0,513 0,150 1,433 0,003
204 -636260 -1058797 242 3 0,589 0,037 0,401 0,084 0,971 0,003
205 -636110 -1058797 237 3 0,570 0,037 0,363 0,058 0,653 0,003
206 -635960 -1058797 235 3 0,548 0,036 0,305 0,047 0,565 0,003
207 -635810 -1058797 236 3 0,539 0,035 0,264 0,042 0,558 0,003
208 -635660 -1058797 233 3 0,499 0,032 0,250 0,036 0,455 0,002
209 -635510 -1058797 232 3 0,466 0,030 0,256 0,032 0,408 0,002
210 -635360 -1058797 233 3 0,446 0,028 0,261 0,030 0,400 0,002
211 -635210 -1058797 233 3 0,413 0,026 0,264 0,027 0,372 0,002
212 -635060 -1058797 235 3 0,393 0,024 0,293 0,024 0,367 0,002
213 -634910 -1058797 235 3 0,352 0,021 0,345 0,022 0,343 0,002
214 -634760 -1058797 235 3 0,315 0,018 0,379 0,019 0,321 0,002
215 -634610 -1058797 236 3 0,288 0,016 0,409 0,017 0,310 0,001
216 -634460 -1058797 235 3 0,259 0,015 0,406 0,015 0,290 0,001
217 -634310 -1058797 238 3 0,254 0,014 0,407 0,015 0,293 0,001
218 -634160 -1058797 239 3 0,250 0,014 0,394 0,014 0,286 0,001
219 -634010 -1058797 241 3 0,256 0,014 0,371 0,014 0,276 0,001
220 -633860 -1058797 243 3 0,270 0,015 0,341 0,015 0,266 0,001



Varianta B - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
221 -633710 -1058797 247 3 0,315 0,017 0,298 0,016 0,259 0,002
222 -633560 -1058797 252 3 0,409 0,022 0,242 0,021 0,242 0,002
223 -633410 -1058797 252 3 0,541 0,028 0,337 0,026 0,260 0,003
224 -633260 -1058797 254 3 1,203 0,062 0,758 0,057 0,584 0,006
225 -633110 -1058797 249 3 0,472 0,025 0,384 0,023 0,345 0,002
226 -636710 -1058947 254 3 0,247 0,014 0,349 0,064 1,063 0,001
227 -636560 -1058947 254 3 0,287 0,017 0,281 0,069 0,681 0,001
228 -636410 -1058947 252 3 0,308 0,018 0,224 0,063 0,693 0,001
229 -636260 -1058947 246 3 0,337 0,021 0,215 0,051 0,601 0,002
230 -636110 -1058947 240 3 0,348 0,022 0,227 0,040 0,469 0,002
231 -635960 -1058947 238 3 0,348 0,022 0,209 0,034 0,438 0,002
232 -635810 -1058947 236 3 0,342 0,022 0,195 0,029 0,402 0,002
233 -635660 -1058947 235 3 0,331 0,021 0,183 0,026 0,376 0,002
234 -635510 -1058947 233 3 0,313 0,020 0,184 0,023 0,347 0,002
235 -635360 -1058947 231 3 0,291 0,018 0,185 0,021 0,310 0,001
236 -635210 -1058947 232 3 0,281 0,017 0,194 0,019 0,309 0,001
237 -635060 -1058947 231 3 0,260 0,016 0,198 0,017 0,288 0,001
238 -634910 -1058947 232 3 0,245 0,015 0,215 0,016 0,282 0,001
239 -634760 -1058947 233 3 0,230 0,014 0,242 0,015 0,275 0,001
240 -634610 -1058947 232 3 0,210 0,012 0,255 0,013 0,258 0,001
241 -634460 -1058947 232 3 0,196 0,011 0,267 0,012 0,246 0,001
242 -634310 -1058947 236 3 0,196 0,011 0,287 0,012 0,252 0,001
243 -634160 -1058947 237 3 0,192 0,011 0,290 0,011 0,245 0,001
244 -634010 -1058947 239 3 0,194 0,011 0,287 0,011 0,239 0,001
245 -633860 -1058947 240 3 0,198 0,011 0,280 0,011 0,231 0,001
246 -633710 -1058947 242 3 0,212 0,012 0,270 0,012 0,225 0,001
247 -633560 -1058947 244 3 0,235 0,013 0,256 0,013 0,220 0,001
248 -633410 -1058947 248 3 0,285 0,015 0,229 0,015 0,213 0,001
249 -633260 -1058947 252 3 0,360 0,019 0,196 0,018 0,203 0,002
250 -633110 -1058947 257 3 0,527 0,027 0,432 0,026 0,333 0,003
251 -636710 -1059097 247 3 0,158 0,009 0,208 0,031 0,542 0,001
252 -636560 -1059097 249 3 0,184 0,011 0,195 0,034 0,500 0,001
253 -636410 -1059097 252 3 0,201 0,012 0,171 0,035 0,482 0,001
254 -636260 -1059097 252 3 0,200 0,012 0,138 0,031 0,493 0,001
255 -636110 -1059097 248 3 0,218 0,014 0,149 0,028 0,476 0,001
256 -635960 -1059097 242 3 0,240 0,015 0,158 0,025 0,402 0,001
257 -635810 -1059097 238 3 0,240 0,015 0,159 0,022 0,352 0,001
258 -635660 -1059097 235 3 0,234 0,015 0,154 0,020 0,313 0,001
259 -635510 -1059097 234 3 0,227 0,014 0,154 0,018 0,296 0,001
260 -635360 -1059097 232 3 0,217 0,013 0,155 0,016 0,275 0,001
261 -635210 -1059097 232 3 0,209 0,013 0,159 0,015 0,267 0,001
262 -635060 -1059097 231 3 0,197 0,012 0,161 0,014 0,251 0,001
263 -634910 -1059097 231 3 0,187 0,011 0,166 0,013 0,243 0,001
264 -634760 -1059097 232 3 0,179 0,011 0,184 0,012 0,242 0,001
265 -634610 -1059097 233 3 0,171 0,010 0,198 0,011 0,237 0,001
266 -634460 -1059097 235 3 0,166 0,010 0,213 0,011 0,237 0,001
267 -634310 -1059097 234 3 0,158 0,009 0,218 0,010 0,225 0,001
268 -634160 -1059097 236 3 0,156 0,009 0,226 0,010 0,222 0,001
269 -634010 -1059097 237 3 0,154 0,009 0,228 0,009 0,217 0,001
270 -633860 -1059097 239 3 0,156 0,009 0,227 0,009 0,212 0,001
271 -633710 -1059097 240 3 0,160 0,009 0,226 0,009 0,206 0,001
272 -633560 -1059097 242 3 0,168 0,009 0,219 0,009 0,202 0,001
273 -633410 -1059097 245 3 0,183 0,010 0,209 0,010 0,197 0,001
274 -633260 -1059097 246 3 0,190 0,010 0,201 0,010 0,190 0,001
275 -633110 -1059097 254 3 0,210 0,011 0,150 0,011 0,178 0,001



Varianta B - rok 2020 - přehled příspěvků imisních koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
n x y a l NOx-R NO2-R NO2-M PM10-R PM10-D BZN-R

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3
501 -636266 -1057821 232 3 0,143 0,009 0,163 0,012 0,216 0,001
502 -635669 -1057993 234 3 0,240 0,015 0,183 0,017 0,367 0,001
503 -634861 -1058254 241 3 0,397 0,023 0,558 0,023 0,729 0,002
504 -633832 -1058194 240 3 0,246 0,013 0,396 0,013 0,474 0,001
505 -633135 -1058454 242 3 0,192 0,010 0,371 0,010 0,382 0,001

max 2,768 0,185 3,781 0,293 7,565 0,013
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Úvod  
 
Toto posouzení bylo zpracováno jako součást oznámení EIA záměru „Přeložka silnice I/36 

v úseku Časy Holice“. Posouzení řeší možné vlivy připravovaného záměru  na zvláště 

chráněné druhy živočichů, vlivy na zvláště chráněná území, na možný střet s  územním 

systémem ekologické stability a možný vliv na lokality soustavy NATURA 2000 (Evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti).  
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Základní charakteristika 

 

Charakteristika přírodních poměrů 

Biogeograficky vymezené území spadá do Pardubického Polabí. Geologický podklad 

tvoří sedimentární horniny svrchní křídy tvořené fluviálními sedimenty (písčitými štěrky a 

štěrky říčních teras). Mocnost těchto štěrků nepřesahuje obvykle 10m.  

Půdy území tvoří kambizemě modální případně kambizemě stenické z písků a štěrkopísků.. 

Území leží v teplé oblasti T2.  

Podle potenciální přirozené vegetace České republiky spadá lokalita do vegetační jednotky 

podmáčené lužní lesy s přechodem k acidofilní bikové, jedlové, březové a borové doubravě. 

 

 

Charakteristika lokality 

 

Významná část trasy záměru je vedena po stávající komunikaci Časy – Holice. Ve 

východní části trasy dochází k odklonění od stávající komunikace a míjí dvě prudké 

zatáčky vedením po polních kulturách. Poté se opět vrací na stávající trasu silnice.  

Stávající trasa je vedena polními agrokulturami intenzivního charakteru. Kultury jsou 

částečně zavlažovány a lokality jsou využívány k pěstování zeleniny. V celé délce 

trasy dochází ke střetu s mimolesní zelení v jediném místě a to vkonci trasy před 

kruhovou křižovatkou u Holic. Také v celé délce trasy nejsou travní, nebo luční 

porosty. 

 
 

Časové určení pozorování. 

 

Lokalita byla navštěvována s měsíčním odstupem od jarního aspektu. Samostatně 

byla provedena botanická část a samostatně byla provedena zoologická část. Pro 

úplnost byla provedena orientační fotodokumentace.  
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BOTANICKÉ POSOUZENÍ: SILNICE I/36 ČASY-HOLICE. 
Níže uvedené hodnocení zájmové lokality vzniklo na základě dat získaných 

během terénního floristického průzkumu, který proběhl v měsíci říjnu roku 2008 v 
území plánovaného obchvatu silnice I/36 Holice-Časy.  

Botanický průzkum byl zpracován komplexně v celém zájmovém území za použití 
standardních floristických metod. Zaznamenávány byly pouze taxony vyšších 
cévnatých rostlin a nomenklatura taxonů odpovídá Klíči ke květeně ČR (Kubát 2002). 
Pro studium vegetace byly použity metody curyšskomontpellierské školy (Moravec et 
al. 1994) a jména syntaxonů byla sjednocena podle přehledu rostlinných 
společenstev ČR (Moravec et al. 1995), respektive dle Moravce (Moravec et al. 
1982) a Chytrého (Chytrý et al. 2007).  

 

KLIMATICKÉ POMĚRY. 

Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního 
podnebí mírného pásu (Jůza 1958). Pro tento pás je charakteristické mírně 
oceánicky laděné klima s přechodem do mírné kontinentality, tzn. mírné léto, na 
srážky poměrně bohaté, mírná zima, s poměrně krátkým obdobím mrazu.  

Dle klimatické regionalizace (Quitt 1975) náleží zájmové území do teplé 
klimatické oblasti T2 (viz Tabulka a Mapová příloha). 

 

CHARAKTERISTIKA T2 OBLASTI. 

Počet letních dnů 50-60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 
100 C a více 160-170 

Počet mrazových dnů 100-110 
Počet ledových dnů 30-40 
Průměrná teplota v lednu (v 0C) -2-(-3) 
Průměrná teplota v červenci (v 0C) 18-19 
Průměrná teplota v dubnu (v 0C) 8-9 
Průměrná teplota v říjnu (v 0C) 7-9 
Průměrný počet dnů se srážkami  
1 mm a více 90-100 

Srážkový úhrn ve vegetačním 
období (v mm) 350-400  

Srážkový úhrn v zimním období  
(v mm) 200-300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 
(v mm) 40-50 

Počet zamračených dnů 120-140 
Počet jasných dnů 40-50 
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FYTOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA A GEOBOTANICKÁ REKONSTRUKCE. 

Regionálně fytogeo-
grafické členění ČSR 
(Skalický 1988) zařazuje 
vymezenou oblast do 
fytogeografické oblasti Ter-
mofytika (Thermophyticum), 
obvodu České termofytikum 
(Thermobohemicum), 
fytogeografického okresu 
Východní Polabí, podokresu 
Pardubické Polabí (15c), 
viz. Mapa regionálně 
fytogeografického členění 
ČSR (Skalický1988). 

 

 

 

 

Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) náleží 
zájmového 
území k asociaci 
7. Melampyro 
nemorosi-
Carpinetum 
(černýšová 
dubohabřina), 
viz. Mapa 
potenciální 
přirozené 
vegetace ČR 
(Neuhäuslová et 
al. 1998). 
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CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY. 

Zájmové území, kde se uskutečnil floristický průzkum se nachází v úseku silnice 
I/36 mezi obcemi Holice a Časy, v katastrálním území obcí Holice v Čechách, Horní 
Ředice, Dolní Ředice, okres Pardubice, kraj Pardubický. Nadmořská výška zde 
kolísá v rozmezí 237-250 m n. m. (“suprakolinní“ výškový vegetační stupeň kopcovin, 
lesní vegetační stupeň dubovobukový), průměrná sklonitost se pohybuje okolo 1,7o -
3,2o. 

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  

Východně od zájmového území zaznamenáme nivu řeky Orlice, západně nivu 
řeky Labe, které jsou v kategorii ochrany přírodní památka (PP) a které jsou 
současně i lokalitou soustavy Natura 2000 - CZ0524049 Orlice a Labe (Evropsky 
významná lokalita ČR). V nivě toku Orlice převládají luční společenstva, která 
představují aluviální psárkové louky, vlhké pcháčové louky, vlhká tužebníková lada, 
méně často střídavě vlhké bezkolencové louky a vlhké acidofilní doubravy. V mírných 
terénních depresích na loukách, kde dočasně stagnuje voda, se mozaikovitě 
vyskytuje vegetace vlhkých narušovaných půd. Na velmi zamokřených stanovištích 
dominují říční rákosiny a vegetace vysokých ostřic. Nivu hojně doprovázejí vrbové 
křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp. mokřadní vrbiny, pouze ve zbytcích jsou 
zachovány porosty lužní vegetace. Oproti tomu nivní ekosystémy Labe ztratily svoji 
retenční i estetickou funkci, která je patrná zejména v intravilánech obcí, kde 
regulace toku vedla celkově ke změně vodního režimu. V extravilánu je situace 
podstatně lepší, úpravy se zde omezily pouze na kamenné záhozy v nejvíce 
exponovaných místech (erozí ohrožené pozemky). Naturová lokalita je významná 
výskytem vydry říční (Lutra lutra), klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), ledňáčkem 
říčním (Alcedo atthis), kulíkem říčním (Charadrius dubius), pisíkem obecným (Actitis 
hypoleucos). Spojená Orlice do Albrechtic a Labe od soutoku s Loučnou především 
představují jedinečnou lokalitu pro stabilní rozmnožující se populaci bolena dravého 
(Aspius aspius). Západně od nivy Labe se nachází další přírodní památka (PP) a 
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lokalita soustavy Natura 2000 - CZ0533307 Kunětická hora (Evropsky významná 
lokalita ČR). Předmětem ochrany je starý ovocný sad na jihozápadním a jižním úpatí 
velmi výrazného vrchu neovulkanického původu-Kunětická hora (307 m n. m.). Celé 
území je významnou entomologickou lokalitou s výskytem vzácných druhů vázaných 
na staré ovocné stromy (třešně). Severovýchodně od nově navržené trasy silnice I/36 
vznikla přírodní rezervace (PR), která je současně i další lokalitou soustavy Natura 
2000 - CZ0533297 Buky u Vysokého Chvojna (Evropsky významná lokalita ČR). 
Jedná se o monotónní, nepříliš členitý reliéf s fragmentárním výskytem bučin 
pralesovitého charakteru s převahou buků a lip, který je obklopen kulturními 
smrčinami. Lokalita je významná především výskytem dendrifilních a 
mykoxylofágních brouků a dvoukřídlých, současně je jednou z mála zachovalých 
lokalit s výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita). V těsné blízkosti 
zájmového území je vyhlášená lokalita soustavy Natura 2000 - CZ0531013 Komárov 
(Ptačí oblast ČR) s výskytem zimující populace motáka pilicha (Circus cyaneus) a 
kalouse pustovky (Asio flammeus). Lesní porosty okolo kóty Žernov a dva přilehlé 
rybníky (Mordýř a Šmatlán) severně od zájmového území jsou registrovány v 
kategorii přírodní rezervace (PR) Žernov. Rezervace chrání pestrou mozaiku 
společenstev dubohabřin, rybníků, rákosin a mokrých luk. V další přírodní rezervaci 
(PR) U parku, pod chvojeneckým zámkem, můžeme obdivovat opukové stráně s 
významnou teplomilnou květenou. Severozápadně od nově navržené trasy obchvatu 
silnice I/36 jsou zajímavé zbytky nenarušených písečných přesypů vzniklých 
v pleistocénu vyvátím jemných písků z říčních náplavů s typickou faunou a flórou 
vyhlášené jako přírodní rezervace (PR) Přesypy u Rokytna. 

 

AKTUÁLNÍ STAV VEGETACE 

Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že plánované varianty - A,B -
obchvatu silnice I/36 Časy-Holice zasahují zejména do polních kultur, na kterých se 
hospodaří v konvenčním režimu. Kromě orné půdy se stavba dotkne také 
nezpevněných cest, které jsou pomístně doplněné dřevinnými liniemi, silnic I/36 a 
III/3051 s ovocnými stromořadími, upraveného koryta vodního toku v části 
s vyvinutým dřevinným břehovým porostem, trvalých travních porostů, dřevinných 
biotopů a přestárlého ovocného sadu. 

Stávající monokultury převážně obilovin mají vlivem komplexních intenzifikačních 
faktorů velmi redukovanou druhovou skladbu segetálové vegetace, u které se 
výrazně projevuje vliv agrotechniky a celkově způsob konvenčního obhospodařování. 
Sukcese společenstva je každoročně blokována orbou, přípravou půdy, pěstitelskými 
metodami kulturních rostlin, hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického 
složení (podstatnější rozdíly v druhovém zastoupení polních plevelů můžeme 
pozorovat pouze mezi ozimy a jařinami). Druhová skladba plevelové vegetace 
zájmového území je velmi redukovaná s těžištěm výskytu na polních okrajích nebo 
v úzkých pojezdových pruzích nezasažených herbicidy. S velmi malou pokryvností 
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zde zaznamenáme charakteristické plevele z třídy Secalietea jako Anagalis arvensis, 
Brasica napus subsp. napus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album s. str., 
Lamium amplexicaule, Raphanus raphanistrum, Thlaspi arvense. Naopak se zde 
projevuje vyšší zastoupení běžně rozšířených druhů plevelů s širokou ekologickou 
amplitudou přesahujících z jiných společenstev jako např. Anthemis arvensis, Avena 
fatua, Conyza canadensis, Echinochloa crus-gali, Elytrigia repens, Equisetum 
arvense, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Geranium pusillum, Lamium 
purpureum, Medicago lupulina, Veronica persica, V. polita, Viola arvensis. Tam, kde 
je agrocenóza v kontaktu s okolními biotopy doprovázejí segetálovou vegetaci 
ruderální druhy s dominantními C-stratégy a synantropními taxony (Achillea 
millefolium, Agrostis stolonifera, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Cichorium 
intybus subsp. intybus, Convonvulus arvensis, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, 
Glechoma hederacea, Plantago lanceolata, Potentilla anserina, Ranunculus repens, 
Sonchus arvensis aj.).  

Nezpevněné cesty v území s nízkými, řídkými nezapojenými porosty nebo se 
středním travnatým pásem jsou reprezentovány především druhy snášející 
disturbanci z asociace vytrvalé travinné vegetace sešlapávaných míst Lolietum 
perennis (Lolium perenne, Plantago major subsp. major, Taraxacum sect. Ruderalia, 
Poa annua subsp. annua, Polygonum aviculare agg.) a druhy jílkových pastvin Lolio 
perennis-Cynosuretum jako Agrostis stolonifera, Achillea millefolium, Dactylis 
glomerata, Potentilla anserina, Festuca pratensis, Poa pratensis aj. Při okrajích 
nezpevněných cest a na krajnicích silnic zaznamenáme sporadickou vegetaci 
především jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých 
druhů svazu Cynosurion cristati (Achillea millefolium, Matricaria discoidea, 
Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp. major, Poa annua subsp. annua, 
Sagina procumbens, Spergularia rubra, Taraxacum sect. Ruderali, Lolium perenne, 
Ranunculus repens). 

Liniové biotopy podél cest a silnic (I/36, III/3051) jsou tvořeny travinobylinnými 
porosty, které jsou víceméně zapojené s celkovou pokryvností 90-100%. Jedná se o 
antropicky podmíněnou vegetaci v jejíž druhovém složení se vyskytují mezofilní a 
nitrofilní druhy květnatých lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně 
s druhy ruderálních stanovišť, čímž dochází k prolínání přirozené luční vegetace 
s apofytními ruderálními společenstvy. V travinobylinných liniích mezi cestami a bloky 
orné půdy převládají ruderální a synantropní druhy jako např. Achillea millefolium, 
Agrostis stolonifera, Avena fatua, Arctium tomentosum, Armoracia rusticana, 
Artemisia vulgaris, Conyza canadensis, Convonvulus arvensis, Cirsium arvense, 
Dactylis glomerata, Glechoma hederacea, Lapsana communis, Lolium perenne, 
Sisymbrium officinale, Sonchus asper, Urtica dioica aj. Pomístně kolem polních cest 
jsou soustředěné dřevinné linie. Společným znakem těchto vegetačních prvků je 
nižší světelná intenzita bylinného patra, kde jsou z tohoto důvodu upřednostňovány 
především nitrofyty a sciofyty jako Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, 
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Arctium lappa, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Galium 
aparine, Geranium robertianum, Geum urbanum, Rubus spp., Rumex obtusifolius, 
Urtica dioica. Dřevinné patro je tvořeno zejména keři pomístně doplněné stromy 
(Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Corylus avellana, Cornus sanguinea subsp. 
sanguinea, Crataegus spp., Populus tremula, Salix caprea, Sorbus aucuparia subsp. 
aucuparia, Prunus domestica, P. spinosa, P. avium, Sambucus nigra, S. racemosa, 
Rosa spp.). V porostu silničních příkopů určují jeho ráz zejména trávy jako 
Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Poa 
spp. a dvouděložné byliny Centaurea jacea subsp. angustifolia, Cichorium intybus 
subsp. intybus, Geranium pratense, Hypericum perforatum, Lactuca serriola, Rumex 
acetosa. V nižší vrstvě bylinného patra se uplatňují Achillea millefolium, Cerastium 
holosteoides subsp. triviale, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Linaria vulgaris, 
Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense subsp. pratense. Vysokou stálost zde 
vykazují také okoličnaté byliny (Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, 
Chaerophyllum aromaticum, Daucus carota subsp. carota, Heracleum sphondylium 
subsp. sphondylium, Pastinaca sativa s. lat.). Protihlukovou stěnu tvoří vysázené 
stromořadí ovocných dřevin Malus domestica, Pyrus communis, v úseku s vyšší 
hladinou podzemní vody u silnice III/3051 s Populus balsamifera. Pomístně jsou 
ovocná stromořadí doplněná o Rosa spp., Acer platanoides, Populus tremula, 
Sambucus nigra, Crataegus spp.  

U břehového porostu směrově i spádově upraveného vodního toku převládají 
vzrůstem vyšší druhy bylin a trav (Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, 
Cirsium oleraceum, Lysimachia vulgaris, Dactylis glomerata, Chaerophyllum 
aromaticum, Heracleum sphondylium subsp. sphondylium, Juncus spp., Phalaris 
arundinacea, Phragmites australis, Epilobium angustifolium, E. hirsutum, Poa trivialis, 
Saponaria officinalis, Symphytum officinale) a popínavé rostliny (Convonvulus 
arvensis, Galium aparine, Rubus spp.). Vlivem sousedních polních kultur jsou 
pobřežní společenstva výrazně ruderalizovaná a vyšší pokryvnosti dosahují 
Artemisia vulgaris, Calamagrostis epigeios, Cirsium arvense, Dipsacus fullonum, 
Potentilla anserina, Rumex obtusifolius, Solidago gigantea, Urtica dioica. Z dřevin 
jsou pomístně významné porosty Alnus glutinosa, Salix spp., Sambucus nigra.  

Výskyt trvalých travních porostů je v zájmovém území velmi sporadický. Floristicky svým 

složením odpovídají různě degradovaným fázím svazu Arrhenatherion elatioris bez 

výraznějších diagnostických druhů, s dominantními trávami a s pokryvností dvojvrstevného 

bylinného patra dosahující 95-100%. Ráz porostu určují zejména Alopecurus pratensis, 

Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata, Festuca rubra s. lat., Poa 

pratensis, Trisetum flavescens a dvouděložné byliny Achillea millefolium, Bellis perennis, 

Cerastium holosteoides subsp. triviale, Geranium pratense, Heracleum sphondylium subsp. 

sphondylium, Leontodon autumnalis, L. hispidus subsp. hispidus, Pastinaca sativa s. lat., 
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pampelišky ze skupiny Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense subsp. pratense, T. 

repens, Ranunculus acris subsp. acris, Rumex acetosa, Veronica chamaedrys, Vicia cracca.  

V celém zájmovém území obou navrhovaných variant rozmanitost vegetačního 
krytu zvyšují soliterní dřeviny Pyrus communis, Malus domestica, Salix caprea, 
Sambucus nigra, Tilia cordata. Západně od silnice III/3051 (v blízkosti remízku) 
v místě mírné podmáčené terénní deprese tvoří dominantu dřevinného patra hybridní 
druhy Poupus spp. a v bylinném patru Anthriscus sylvestris, Calamagrostis epigeios, 
Dactylis glomerata, Galium aparine, Phragmites australis, Urtica dioica, Rubus spp.  

Remízky v zájmovém území obchvatu Časy-Holice zaznamenáme pouze 

v místech se zvýšenou hladinou podzemní vody. V celkové skladbě porostů převládá 

Salix fragilis, S. caprea, Populus tremula a pěstované kultivary topolů. Místy 

zaznamenáme velmi pestré a husté keřové patro zastoupené druhy jako např. 

Sambucus nigra, Prunus padus subsp. padus, Crataegus spp., Corylus avellana, 

Fraxinus excelsior. Pokryvnost bylinného patra kolísá v souvislosti se zastíněním 

stromového patra s převahou hygrofilních druhů (Phragmites australis, Phalaris 

arundinacea, Deschampsia cespitosa, Carex brizoides, Scrophularia nodosa, 

Stachys sylvatica) a druhů nitrofilních lemů (Aegopodium podagraria, Anthriscus 

sylvestris, Geranium robertianum, Geum urbanum, Ranunculus repens, Impatiens 

parviflora, Rubus idaeus, Rubus fruticosus agg., Urtica dioica). Na remízek východně 

od silnice III/305 navazuje lado s vysázenými listnáči. V bylinném patru dominují 

ruderální, synantropní a invazní druhy jako např. Achillea millefolium, Convonvulus 

arvensis, Anthemis arvensis, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, 

Heracleum sphondylium, Tripleurospermum inodorum, Urtica dioica. 

V konci úseku obchvatu silnice I/36 (úsek km 2,8) dojde při realizaci varianty A 

k výraznému zásahu do starého ovocného sadu. Tento prostor s bohatou 

diverzifikací ovocných dřevin (Malus domestica, Prunus spp., Pyrus communis aj.) a 

náletem autochtonních keřů (Rosa spp., Prunus spinosa, Crataegus spp. aj.) je 

vhodnou nikou pro řadu živočichů, ptáků a malých savců v jinak monotónní 

zemědělské krajině. Bylinné patro je zcela zapojené druhově středně bohaté se 

zastoupením konstantních a diagnostických druhů svazu Arrhenatherion elatioris1 

s dominantními vysokostébelnými trávami dosahující výšky až 1 m a s pokryvností 

dvojvrstevného bylinného patra dosahující 100%. Ráz porostu určují zejména trávy 

                                            
1 Třída Molinio-Arrhenatheretea 
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(Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata, 

Festuca rubra s. lat., Poa pratensis, Trisetum flavescens), dvouděložné byliny 

(Cerastium holosteoides subsp. triviale, Geranium pratense, Heracleum sphondylium 

subsp. sphondylium, Pastinaca sativa s. lat., Trifolium pratense, T. repens, Rumex 

acetosa, Taraxacum sect. Ruderalia, Vicia cracca, Veronica chamaedry) a druhy 

tvořící před první sečí výrazně květnatý pozdně jarní aspekt (Campanula patula, 

Centaurea jacea subsp. angustifolia, Galium album subsp. album, Leucanthemum 

vulgare agg., Lotus corniculatus, Knautia arvensis subsp. arvensis, Vicia spp.).  
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Seznam nalezených zoologických druhů 
 
Coleoptera 
 
Carabidae 
 Calathus fuscipes fuscipes,  

 Carabus violaceus violaceus,  

 Dyschirius globosus, 

 Pseudoophonus griseus griseus,  

 Pseudoophonus rufipes, 

 

Silphidae 
Nicrophorus fossor,  

Nicrophorus vespillo,   

 
Staphylinidae 
Paederus riparius, 

 
Tenebrionidae 

Tenebrio molitor,  

 

Curculionidae 
Otiorrhynchus raucus,  

 

 

 

Obojživelníci 

 

  Poznámka 

    

Ropucha obecná (Bufo bufo)§   Vyskytuje se 

v ekotonovývh 

stanovištích trasy 

záměru 

Ropucha zelená (Bufo viridis)§   Nalezeno trdliště cca 

800m od trs záměru 
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(mokřadní louka na 

hranici zastavěného 

území města Holice 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plazi 

Plazi 

 

  Poznámka 

Užovka obojková (Natrix natrix)§   Náhodný nález  přejetého 

jedince na části silnice u 

Holic. Lokalita nálezu leží 

mimo posuzovaný úsek. 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)§§   Nález na hranici trvalých 

travních porostů v lokalitě 

u kostela. Populace 

neude záměrem dotčena 
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Třída ptáci (Aves) 

 

Ptáci 

 

   

Bažant obecný  (Phasianus 

colchicus) 

   

Brhlík lesní (Sitta europaea)    

Budníček menší 

(Phylloscopus collybita) 
   

Čáp bílý (Ciconia ciconia)§    

Červenka obecná (Erithacus 

rubecula) 
   

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)    

Holub hřivnáč (Columba 

palumbus) 
   

Hrdlička divoká (Streptopelia 

turtur) 

   

Kalous ušatý (Asio otus)    

Káně lesní (Buteo buteo)    

Kos černý (Turdus merula)    

Krahujec obecný (Accipiter 

nisus)§§§ 
  Zaletuje náhodně 

v podzimním zimním 

období do starého sadu 

Kukačka obecná (Cuculus 

canorus) 
   

Mlynařík dlouhoocasý 

(Aegithalos caudatus) 
   

Pěnice černohlavá (Sylvia 

atricapilla) 
   

Pěnice pokřovní (Sylvia 

curruca) 

   

Pěnkava obecná (Fringilla 

coelebs) 
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Poštolka obecná (Falco 

tinnunculus) 
   

Rehek domácí (Phoenicurus 

ochruros) 

   

Skřivan polní (Alauda 

arvensis) 

   

Sojka obecná (Garrulus 

glandarius 

   

Stehlík obecný (Carduelis 

carduelis) 

   

Straka obecná (Pica pica)    

Strakapoud velký 

(Dendrocopos major) 

   

Strnad obecný (Emberiza 

citrinella) 

   

Sýkora koňadra (Parus major)    

Sýkora modřinka (Parus 

coeruleus) 

   

Špaček obecný (Sturnus 

vulgaris) 

   

Vlaštovka obecná (Hirundo 

rustica)§ 

  Hnízdí v zastavěném území 

Ředic, Holic 

Vrabec polní (Passer 

montanus) 

   

Zvonek zelený (Carduelis 

chloris) 

   

Zvonohlík zahradní (Serinus 

serinus) 

   

 

 

.  
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Třída Mammalia – savci 

 
Myšice druhy – Apodemus sp. 

Hraboš polní (Microtus arvalis) 

Zajíc polní (Lepus europeus) 

Srnec obecný (Capreolus capreolus) 

Ježek východní (Erinaceus concolor) 

Krtek obecný  (Talpa europea) 
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Vliv na zvláště chráněná území 

 

Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou PR Žernov a PP Přesyp u Malolánského 

PR Žernov 

V přírodní rezervaci je hlavním důvodem ochrany pestrá mozaika společenstev. Převažuje 

přirozená dubohabřina na mírném návrší Žernova. Na okrajícj lesního komplexu jsou cenné 

rybníky s mokřadními společenstvy. Mozaika je doplněna pravidelně obhospodařovanými 

loukami. 

PP Přesyp v Malolánském 

Hlavním důvodem ochrany je pískový přesyp zalesněný monokulturou borovice lesní. 

V porostu se vyskytuje ostřice pískomilná (Carex brizoides). 

Vzhledem ke vzdálenosti záměru od uvedených nejbližších maloplošných zvláště 

chráněných území a vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat vliv záměru na toto 

zvláště chráněná území. 

 
Mapa území se zákresem maloplošných ZCHÚ (Žernov, Malolánské) 
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Územní systém ekologické stability 
Záměr rekonstrukce silnice I/36 v úseku Časy – Holice přechází lokální biokoridor v km 1,3 

záměru. V současné době silnice přechází shodný biokoridor v přibližně stejném místě. 

V terénu je biokoridor přeložky neupřesněný. Výběr biokoridoru pro ÚSES byl proveden na 

základě stability segmentů krajiny. Část biokoridoru je vedena po zbytcích lučních porostů 

resp. po zbytcích trvalých travních porostů. Vzhledem k tomu, že rekonstrukcí (modernizací) 

silnice nedojde k jejímu rozšíření o další jízdní pruhy ani nedojde k přeřazení do vyšší třídy, 

lze očekávat, že stávající stav územního systému ekologické stability bude zachován včetně 

migračních vlastností.  
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Natura 2000 

Nejbližšími lokalitou soustavy Natura 2000 je ptačí oblast Komárov. Hlavním 

předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou druhy kalous pustovka a moták pilich.  

Trasa současné silnice I/36 je současně hranicí PO Komárov (viz mapa). 

Modernizace silnice nezasáhne do ekologických vlastností této ptačí oblasti a nelze 

předpokládat významný negativní vliv na hlavní předměty ochrany.  

 

K významnosti vlivu záměru na lokality Natura 2000 je nutné samostatné vyjádření 

orgánu ochrany přírody.  

 

 
Mapa zobrazuje území se zákresem PO Komárov. 
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Závěr 
 

Seznam druhů zaznamenaných v zájmovém území (příloha 1: Výsledky 

botanického průzkumu – botanický seznam) obsahuje celkem 266 taxonů vyšších 

cévnatých rostlin.  

Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt 

chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění a podle Černého a červeného seznamu 

cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001). 

Na základě terénního průzkumu lze konstatovat, že vzhledem k intenzivní 

zemědělsky využívané krajině je zájmové území botanicky málo cenné. Stávající 

maloplošně zastoupené dřevinné linie nereprezentují biotopy s výskytem 

reprezentativních či unikátních fytocenóz. Výjimku představuje pouze ekologicky 

přirozeně stabilní zplaňující ovocný sad, který stavbou varianty A obchvatu silnice 

I/36 trvale připraví současnou biotu o svá stanoviště. Bylinné patro sadu tvoří druhy 

vysoké plasticity, s širší ekologickou amplitudou, protože právě ty měly šanci uspět 

v konkurenci s místními podmínkami. Výsledkem se tak stalo velmi vyvážené a dobře 

přizpůsobené travinobylinné společenstvo s regionálními formami druhů, které se 

recipročně s keři, ovocnými i suchými stromy výrazně podílejí na přírodní 

rozmanitosti (biodiverzitě) zájmového území. Další negativní stránkou uvažovaného 

zásahu (kácení a následné terénní úpravy) bude narušení přirozeného vývoje půdy 

(oslunění, dehydratace), zejména humusového profilu. 

Zoologickým průzkumem byly zjištěny následující chráněné druhy živočichů: ropucha 

obecná, ropucha zelená, užovka obojková, ještěrka obecná, krahujec obecný a 

vlaštovka obecná. Vzhledem ke specifičnosti záměru – jde o úpravu stávající 

komunikace  a částečně liniová stavba nové trasy – lze konstatovat, že se záměr 

dotkne pouze malého množství jedinců ropuchy obecné (2 až 3 ex.). Tento druh je 

v území nerovnoměrně rozptýlen a v průběhu roku dochází k pohybu jedinců 

v krajině při migraci za potravou.  

K eliminaci tohoto vlivu byla navržena následující podmínka:  

Po určení konečné varianty záměru pro DÚR provést odborné stanovení 

potřebného rozsahu a charakteru technických opatření, která zabrání ovlivnění 
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ohrožených druhů obojživelníků ve fázi výstavby a ve fázi provozu v souladu 
s ustanovením §50 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

 

Za předpokladu plnění této podmínky lze předpokládat, že při výstavbě a provozu 

uvažovaného záměru nedojde k porušení základních ochranných podmínek zvláště 

chráněného živočicha ve smyslu §50 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

Z hodnocených variant lze jako mírně vhodnější doporučit tu která v menší míře 

zasahuje do nelesní zeleně (starý sad na konci trasy u Holic). Tato část území je 

jediným cennějším prvkem, i když jen omezeného rozsahu, v celé trase záměru.  

 

Toto posouzení není biologickým hodnocením podle §67 zák. 114/92 Sb. 
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Příloha: Seznam nalezených druhů 

 

PŘÍLOHA 1.  

Výsledky botanického průzkumu – botanický seznam. 

 Acer platanoides L. javor mléč 

 Acer pseudoplatanus L. javor klen 

 Aegopodium podagraria L. bršlice kozí noha 

 Agrostis capillaris L. psineček obecný 

 Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý 

 Achillea millefolium L. řebříček obecný 

 Alchemilla glabra Neygenf. kontryhel lysý 

 Alchemilla glaucescens Wallr. kontryhel sivý 

 Alchemilla monticola Opiz kontryhel pastvinný 

 Alchemilla vulgaris L. s. str. kontryhel ostrolaločný (k. obecný) 

 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. olše lepkavá 

 Alopecurus pratensis L. psárka luční 

 Amaranthus powellii S. Watson laskavec zelenoklasý  

 Anagallis arvensis L.  drchnička rolní  

 Angelica sylvestris L. děhel lesní 

 Anthemis arvensis L. rmen rolní 

 Anthoxanthum odoratum  L. tomka vonná 

 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. kerblík lesní 

 Apera spica-venti (L.) P.B. chundelka metlice 

 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. huseníček rolní 

 Arabis glabra (L.) Bernh.  huseník lysý (strmobýl lysý) 

 Arctium lappa L. lopuch větší 

 Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý 

 Armoracia rusticana G., M. et Sch. křen selský 

 Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius ovsík vyvýšený pravý 

 Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl 

 Atriplex patula L. lebeda rozkladitá 

 Atriplex sagittata Borkh. lebeda lesklá 

 Atriplex sagittata Borkh.  lebeda lesklá   
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 Avena fatua L. oves hluchý 

 Avenula pratensis (L.) Dum. subsp. pratensis ovsíř luční pravý 

 Avenula pubescens (Huds.) Dum.  ovsíř pýřitý 

 Barbarea vulgaris R. Br. s. lat. barborka obecná 

 Bellis perennis L. sedmikráska obecná (chudobka) 

 Betula pendula Roth. bříza bělokorá 

 Brasica napus L. subsp. napus brukev řepka olejka 

 Bromus hordeaceus L.  sveřep měkký 

 Bromus inermis Leysser sveřep bezbranný 

 Bromus sterilis L. sveřep jalový 

 Bunias orientalis L. rukevník východní 

 Calamagrostis epigeios (L.) Roth třtina křovištní 

 Calystegia sepium (L.) R. Br. opletník plotní 

 Campanula patula L. zvonek rozkladitý 

 Campanula persicifolia L. zvonek broskvolistý 

 Campanula rapunculoides L. zvonek řepkovitý 

 Campanula trachelium L. zvonek kopřivolistý 

 Capsella bursa-pastoris (L.) Med. kokoška pastuší tobolka 

 Carex brizoides L. ostřice třeslicovitá 

 Carex hirta L. ostřice srstnatá 

 Carex montana L. ostřice horská 

 Carex nigra (L.) Reichardt ostřice obecná 

 Carlina acaulis L. subsp. acaulis pupava bezlodyžná pravá 

 Carum carvi L. kmín kořenný 

 Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli chrpa luční úzkolistá 

 Cerastium arvense L. subsp. arvense rožec rolní pravý 

 Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Möschl rožec obecný pravý 

 Cichorium intybus L. subsp. intybus čekanka obecná pravá 

 Cirsium arvense (L.) Scop. pcháč oset 

 Cirsium canum (L.) All. pcháč šedý 

 Cirsium oleraceum (L.) Scop pcháč zelinný 

 Cirsium palustre (L.) Scop. pcháč bahenní 

 Colchicum autumnale L. ocún jesenní 

 Consolida regalis S. F. Gray  ostrožka stračka 

 Convonvulus arvensis L. svlačec rolní 



I/36 Časy - Holice 

 25 

 Conyza canadensis (L.) Cronquist turanka kanadská  

 Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea svída krvavá pravá 

 Corylus avellana L. líska obecná 

 Crataegus laevigata (Poiret) DC. hloh obecný 

 Crataegus monogyna Jacq. hloh jednosemenný 

 Crataegus x macrocarpa Hegetschw. hloh velkoplodý 

 Crepis biennis L. škarda dvouletá 

 Dactylis glomerata L. srha laločnatá 

 Daucus carota L. subsp. carota mrkev obecná pravá 

 Descurainia sophia (L.) Prantl  úhorník mnohodílný  

 Deschampsia cespitosa (L.) P. B. metlice trsnatá 

 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. rosička krvavá 

 Dipsacus fullonum L. štětka planá 

 Echinochloa crus-galli (L.) P.B. ježatka kuří noha 

 Echium vulgare L. hadinec obecný 

 Elytrigia repens (L.) Nevski pýr plazivý 

 Epilobium angustifolium L. vrbovka úzkolistá 

 Epilobium ciliatum Rafin vrbovka žlaznatá 

 Epilobium hirsutum L. vrbovka chlupatá 

 Epilobium parviflorum Schreber vrbovka malokvětá 

 Equisetum arvense L. přeslička rolní 

 Erigeron acris L. s. str. turan ostrý 

 Erigeron annuus (L.) Pers. s. str.  turan roční 

 Erodium cicutarium (L.) L´Hér. pumpava obecná (rozpuková) 

 Erophila verna (L.) DC. osívka jarní 

 Erysimum cheiranthoides L. trýzel malokvětý 

 Euonymus europaea L. brslen evropský 

 Euphorbia cyparissias L. pryšec chvojka 

 Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve opletka obecná 

 Festuca altissima All. kostřava lesní 

 Festuca ovina L. s. lat. kostřava ovčí 

 Festuca pratensis Huds. kostřava luční 

 Festuca rubra L. s. lat. kostřava červená 

 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. tuženík jilmový 

 Fragaria vesca L. jahodník obecný 
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 Fragaria viridis (Duchesne) Weston jahodník trávnice 

 Frangula alnus Mill. krušina olšová 

 Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý 

 Galeopsis pubescens Besser konopice pýřitá 

 Galeopsis tetrahit L. konopice polní 

 Galinsoga parviflora Cav. pěťour maloúborný 

 Galium album Mill. subsp. album svízel bílý pravý 

 Galium aparine L. svízel přítula 

 Galium verum L. s. str. svízel syřišťový 

 Geranium columbinum L. kakost holubičí 

 Geranium pratense L. kakost luční 

 Geranium pusillum Burm. fil. kakost maličký 

 Geranium pyrenaicum Burm. fil. kakost pyrenejský 

 Geranium robertianum L. kakost smrdutý 

 Geum urbanum L. kuklík městský 

 Glechoma hederacea L. popenec obecný 

 Gnaphalium sylvaticum L.  protěž lesní 

+ Helianthus annuus L. slunečnice rolní 

 Helianthus tuberosus L. slunečnice topinambur 

 Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium bolševník obecný pravý 

 Hieracium bauhinii Schult. jestřábník Bauhinův 

 Hieracium lachenalii Suter jestřábník Lachenalův 

 Hieracium murorum L. jestřábník zední 

 Hieracium pilosella L. jestřádník chlupáček 

 Holcus lanatus L. medyněk vlnatý 

 Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná 

 Chaerophyllum aromaticum L. krabilice zápašná 

 Chaerophyllum hirsutum L. krabilice chlupatá 

 Chenopodium album L. s.str.  merlík bílý  

 Chenopodium polyspermum L.  merlík mnohosemený  

 Chenopodium suecicum J. Murr merlík švedský  

 Impatiens noli-tangere L. netýkavka nedůtklivá 

 Impatiens parviflora DC netýkavka malokvětá 

 Juncus conglomeratus L. sítina klubkatá 

 Juncus effusus L. sítina rozkladitá 
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 Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis chrastavec rolní pravý 

 Lactuca serriola L.  locika kompasová  

 Lamium album L. hluchavka bílá 

 Lamium amplexicaule L. hluchavka objímavá 

 Lamium maculatum L. hluchavka skvrnitá 

 Lamium purpureum L. hluchavka nachová 

 Lapsana communis L. kapustka obecná 

 Lathyrus pratensis L. hrachor luční 

 Leontodon autumnalis L. máchelka podzimní 

 Leontodon hispidus L. subsp. glabratus (Koch) Holub máchelka srstnatá olysalá 

 Leontodon hispidus L. subsp. hispidus máchelka srstnatá pravá 

 Lepidium ruderale L. řeřicha rumní 

 Leucanthemum vulgare agg. kopretina bílá 

 Ligustrum vulgare L. ptačí zob obecný 

 Linaria vulgaris Mill. lnice květel 

 Lolium perenne L. jílek vytrvalý 

 Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý 

 Luzula campestris (L.) DC. s. str. bika ladní 

 Luzula pilosa (L.) Willd. bika chlupatá 

 Lycopus europaeus  L. karbinec evropský 

 Lysimachia nummularia L. vrbina penízková 

 Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná 

 Lythrum salicaria L. kyprej vrbice 

+ Malus domestica Borkh. jabloň domácí 

 Matricaria discoidea DC. heřmánek terčovitý 

 Matricaria recutita L. heřmánek pravý 

 Medicago lupulina L. tolice dětelová 

 Medicago sativa L.  tolice setá (vojtěška)  

 Melilotus officinalis (L.) Pallas komonice lékařská 

 Mentha longifolia (L.) L. máta dlouholistá 

 Mycelis muralis (L.) Dum. mléčka zední 

 Myosotis arvensis (L.) Hill pomněnka rolní 

 Odontites vernus subsp. serotinus (Dům.) Corb. zdravínek jarní pozdní 

 Papaver rhoeas L. mák vlčí 

 Pastinaca sativa L. s. lat. pastinák setý  
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 Persicaria amphibia (L.) Delarbre  rdesno obojživelné 

 Persicaria hydropiper (L.) Delarbre rdesno peprník 

 Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre agg. rdesno blešník 

 Persicaria maculosa S. F. Gray  rdesno červivec 

 Persicaria minor (Huds.) Opiz rdesno menší 

 Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch. devětsil lékařský 

 Phalaris arundinacea L. chrastice rákosovitá 

 Phleum pratense L. bojínek luční 

 Phragmites australis (Cav.) Steud. rákos obecný 

 Picris hieracioides L. hořčík jestřábníkovitý 

 Pimpinella major (L.) Huds. bedrník větší 

 Pimpinella saxifraga L. subsp. saxifraga bedrník obecný pravý 

 Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

 Plantago major L. subsp. major jitrocel větší pravý 

 Plantago media agg. jitrocel prostřední 

 Poa angustifolia L. lipnice úzkolistá 

 Poa annua L. subsp. annua  lipnice roční pravá 

 Poa pratensis L. lipnice luční 

 Poa trivialis L. lipnice luční 

 Polygonum arenastrum Bor. truskavec obecný 

 Polygonum aviculare agg. truskavec ptačí 

+ Populus balsamifera L.  topol balzámový 

 Populus tremula L. topol osika 

+ Populus x canadensis Moench  topol kanadský 

 Potentilla anserina L. mochna husí 

 Potentilla erecta (L.) Räuschel mochna nátržník 

 Prunella vulgaris L. černohlávek obecný 

 Prunus avium (L.) L. třešeň ptačí 

+ Prunus cerasus L. třešeň višeň (višeň) 

+ Prunus domestica L. slivoň švestka (švestka) 

+ Prunus insititia L. slivoň obecná (slíva) 

 Prunus padus L. subsp. padus  střemcha obecná pravá 

 Prunus spinosa L. trnka obecná 

 Puccinellia distans (Jacq.) Parl. zblochanec oddálený 

 Pyrus communis L. hrušeň obecná 
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 Ranunculus acris L. subsp. acris pryskyřník prudký pravý 

 Ranunculus repens L. pryskyřník plazivý 

 Raphanus raphanistrum L. ředkev ohnice 

 Rosa L. spp. růže 

 Rubus caesius agg. ostružník ježník (o. sivý) 

 Rubus fruticosus agg. ostružník křovitý 

 Rubus idaeus L. ostružiník maliník (maliník) 

 Rumex acetosa L. šťovík kyselý 

 Rumex acetosella L. subsp. acetosella šťovík menší pravý 

 Rumex crispus L. šťovík kadeřavý 

 Rumex obtusifolius L. šťovík tupolistý 

 Sagina procumbens L. úrazník položený 

 Salix caprea L. vrba jíva 

 Salix fragilis L. vrba křehká 

 Sambucus nigra L. bez černý 

 Sambucus racemosa L. bez červený 

 Saponaria officinalis L. mydlice lékařská 

 Scirpus sylvaticus L. skřípina lesní 

 Scrophularia nodosa L. krtičník hlíznatý 

 Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd. starček Fuchsův (s. vejčitý) 

 Setaria pumila (Poiret) R. et Sch. bér sivý  

 Setaria viridis (L.) P. B. subsp. viridis bér zelený pravý 

 Silene dioica (L.) Clairv. silenka dvoudomá 

 Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet silenka širolistá bílá 

 Sinapis arvensis L.  hořčice polní 

 Sisymbrium altissimum L. hulevník vysoký 

 Sisymbrium loeselii L. hulevník Loeselův 

 Sisymbrium officinale (L.) Scop. hulevník lékařský 

+ Solidago gigantea Ait. zlatobýl obrovský 

 Sonchus arvensis L. mléč rolní 

 Sonchus asper (L.) Hill. mléč drsný 

 Sonchus oleraceus L. mléč zelinný 

 Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl kuřinka červená 

 Stachys sylvatica L. čistec lesní 

 Stellaria holostea L. ptačinec velkokvětý 
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 Stellaria media (L.) Vill. ptačinec prostřední 

 Symphytum officinale L. kostival lékařský 

 Tanacetum vulgare L. vratič obecný 

 Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek pampeliška "lékařská" 

 Thlaspi arvense L. penízek rolní 

 Tilia cordata Mill. lípa srdčitá 

 Tragopogon orientalis L. kozí brada východní 

 Trifolium arvense L. jetel rolní 

 Trifolium campestre Schreber jetel ladní 

 Trifolium hybridum L. jetel zvrhlý 

 Trifolium pratense L. subsp. pratense jetel luční pravý 

 Trifolium repens L. jetel plazivý 

 Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. heřmánkovec nevonný 

 Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý 

+ Triticum aestivum L. pšenice setá 

 Tussilago farfara L. podběl lékařský 

 Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá 

 Verbascum thapsus L. divizna malokvětá 

 Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek 

 Veronica persica Poiret  rozrazil perský 

 Veronica polita Fries  rozrazil lesklý 

 Vicia cracca L. vikev ptačí 

 Vicia sepium L. vikev plotní 

 Vicia tetrasperma (L.) Schreber  vikev čtyřsemenná 

 Viola arvensis Murray violka rolní 

 Viola tricolor L. s.lat. violka trojbarevná 

+ Zea mays L. kukuřice setá 

 

POUŽITÉ ZKRATKY. 

agg.  – skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných) 

x  – označení pro křížence (hybrid)2 

                                            
2 Pozn.: kříženci se v důsledku příznivého působení heteroze vyznačují větší životní 

zdatností i vyšší užitkovostí 
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s. lat.   – sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí 

s. str.  – sensu stricto, taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh nebo  

   typová subspecie) 

+  – druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně 

   zplaňující, v zájmovém území vysázený 
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Trasa silnice I/36 je v tomto úseku hranicí PO komárov (mimo trasu záměru) 

 

 
Přehled větší části trasy záměru. Silnice je vedena intenzivními agrocenózami 
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. 

Lokalita výskytu ještěrky obecné. Jedno z míst kde se záměr přibližuje trvalým 

travním porostům 
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ČÁST 0. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY 

 
 
Název akce : Časy - Holice – silnice I/36 

  
Zakázkové číslo : 080553 

 
Katastrální území :  630 136 Dolní Ředice 

  644 013 Horní Ředice 
  641 146 Holice v Čechách 
 

Region : Kraj Pardubický, okres Pardubice 
 

Úkol : Ozřejmení všeobecných geomorfologických, geologických,    
  hydrogeologických a vodohospodářských poměrů území pro  
  zpracování úvodního oznámení EIA 
 

Objednavatel : EKOTEAM - technologie pro životní prostředí,  
  RNDr. Vladimír Ludvík, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 
 

Investor : Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice  
  Hlaváčova 902, 530 35 Pardubice 
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ČÁST C. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉMÚZEMÍ 
 
C.2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu 
Klimatické poměry 
Dle klimatického členění ČR (Quitt, 1971) zájmové území leží na rozhraní teplé až mírně teplé 
klimatické oblasti klimatických okrsků T2 a MT2. Teplý klimatický okrsek T2 se vyznačuje 
dlouhým, teplým a sušším létem, přechodné období je zde krátké, s teplým až mírně teplým  
jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá  s velmi krátkým trváním sněhové 
pokrývky. Mírně teplý klimatický okrsek MT2 se vyznačuje normálně dlouhým až krátkým, 
mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým létem, normálně dlouhým  až dlouhým 
přechodným obdobím s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, 
mírně chladná, suchá až mírně suchá, s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. 
Z hlediska zatížení sněhem se zájmové území řadí do I. sněhové oblasti dle klasifikace ČSN 73 
0035. Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 8,4°C. Převládající směry větrů jsou od 
JV (19,5%). Maximální síla větru se pohybuje nad 5° stupnice Beauforta, přičemž podíl 
bezvětří dosahuje 8,7 – 15,5%.  
 

PRŮMĚRNÉ MÉSÍČNÍ A ROČNÍ TEPLOTY VZDUCHU (STANICE PARDUBICE) 
1931 - 1960 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII celkem 

(°C)   -1,8 -0,6 3,6 8,2 13,6 16,5 18,4 17,4 13,7 8,5 3,7 -0,1 8,4° 
 

PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ POČET DNŮ SE SNĚŽENÍM (STANICE PARDUBICE) 
1931 - 1960 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII celkem 

( den )    6,9 6,0 4,2 1,3 0,2 - - - - 0,4 2 5,5 26,5 
 

PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ MĚSÍČNÍ A ROČNÍ DEŠŤOVÁ DOTACE (STANICE PARDUBICE) 
1931 - 1960 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII celkem 

( mm )   36 37 29 37 64 64 92 67 45 44 35 33 583 
 

PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ MĚSÍČNÍ A ROČNÍ DEŠŤOVÁ DOTACE (STANICE DAŠICE) 
1931 - 1960 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII celkem 

( mm )   32 32 29 36 63 64 88 75 45 43 33 31 571 
 
Seismicita území 
Podle ČSN 73 0036 seismické zatížení staveb se zájmové území obcí Časy, Dolní a Horní 
Ředice a města Holice nachází mimo území postižená potencionálně zvýšenou seismicitou 
území. Prostor stavebního záměru tak lze hodnotit stupněm seismicity pod 4°MCS.  
 
2.2. Základní charakteristiky a ochranný režim povrchových a podzemních vod 
Povrchové vody 
 

POVRCHOVÉ VODY 
ochranný režim přírody v území: bez ochrany 
hydrologické pořadí a příslušnost 
povodí: 

1 - 03 - 02 - 085 - povodí Zadní Lodrantky  

 1 - 03 - 01 - 026 - povodí Ředického potoka 
 1 - 03 - 01 - 024 - povodí Ředického potoka 
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plochy dílčích povodí: 20,008 km2 10,112 km2 14,906 km2 
celkové plochy povodí s předchozími: 37,840 km2 31,428 km2 14,906 km2 
příslušnost dílčích povodí a řády toků: Zadní Lodrantka - III, Loučná - II, Labe - I  
 Ředický potok – II, Labe - I 
ochranný režim povrchových vod: bez ochrany 
oblast hygienické ochrany: bez ochrany 
ohrožení oblasti vysokými vodami: mimo inundačních území uvedených toků 
 

Uvedené vodní toky odvodňují dílčí dotčená povodí, z hlediska přímého kontaktu však daný 
variantní záměr ani v jednom případě není v přímém styku s vodním tokem. Ze stabilních 
vodních ploch je nejbližší vodní plochou Ředický rybník (cca 700 m S od střední části trasy) o 
rozloze 27 ha.   
 
Podzemní vody 
 

PODZEMNÍ VODY PROSTÉ 
ochranný režim přírody v území: bez ochrany 
bilancované hydrogeologické kolektory: A (Kc) 
ochranný režim podzemních vod: Bez ochrany  
oblast hygienické ochrany: bez ochrany 
 

V dosahu daného záměru nejsou žádné vodní zdroje využívající podzemní vody pro 
vodárenské účely hromadného zásobování okolních obcí.   
 

PODZEMNÍ VODY MINERÁLNÍ 
ochranný režim přírody v území: bez ochrany 
ochranný režim podzemních vod: bez ochrany 
oblast hygienické ochrany: bez ochrany 

V bezprostředním zájmovém území variantního vedení trasy a ani v nejbližším okolí nejsou 
známy výskyty přírodních minerálních vod. V současnosti se nejblíže záměru zdroje využívané 
minerální podzemní vody vyskytují v oblasti Lázní Bohdaneč (nejbližší ochranná pásma těchto 
lázeňských zdrojů se nacházejí cca 12 km Z od ZÚ záměru). Dříve v malé míře využívaný 
drobný výskyt podzemní minerální vody JV od Holic (Javůrka) je již velmi dlouhodobě mimo 
aktivní provozní využívání, není tak známa jeho současná jakost, ani míra ochrany.  
 
Chemismus podzemních a povrchových vod 
Z hlediska prostých podzemních vod se zvodnění vázané na pásmo přípovrchového zvětrání a 
rozpukání slinitých hornin svrchního turonu a zejména coniaku vyznačuje velmi variabilním 
chemismem. Celkové pozadí tvoří vody typu Ca - HCO3 s celkovou mineralizací 600 - 800 
mg/l. Současně se vyskytují silně mineralizované vody typu Ca - SO4 na terénních 
vyvýšeninách a typu Na - Mn - SO4 v rovinatých územích. Hořké vody s převahou iontů Na - 
Mg - SO4 byly v minulosti využívány k lázeňským účelům. Voda tohoto typu se vyskytovala 
v prostoru Javůrky JV od Holic. V pásmu od Pardubic k Holicím se vyskytuje pruh vod typu 
Na - HCO3. Rovněž chemismus povrchových vod se lokálně liší – z širšího okolí záměru 
nejsou ani archivní, ani aktuální údaje k dispozici.  
 
2.3. Základní charakteristiky půd 
Základní pedologické údaje 
Orientačně lze pedologické poměry přiblížit na základě údajů půdní mapy ČR. Dle 
klimatického členění ČR (Quitt, 1971) jde o území na hranici teplé až mírně teplé klimatické 
oblasti T2 a MT2, dle staršího klimatického členění republiky používaného pro potřeby 
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pedologie se jedná o okrsek A3 – teplý a mírně suchý a o okrsek B3 - mírně teplý, mírně vlhký, 
pahorkatinný. Z pedologického hlediska jde o rovinaté až mírně svažité území s převažující 
expozicí terénu k S. Vegetační poměry jsou vhodné pro luhy a olšiny. Půdotvorným substrátem 
jsou především zvětraliny hornin mladšího mesozoika (pískovce, prachovce, slínovce, vápnité 
jílovce - opuky), případně uloženiny pleistocénu (fluviální terasové sedimenty, eolické písky a 
sprašové hlíny). Půdy vykazují převážně hlinitou až hlinitě – jílovitou, lokálně i hlinitě – 
písčitou a písčitou půdní zrnitost. Dle morfogenetického klasifikačního systému ČR a dle 
modifikované půdní klasifikace FAO lze zdejší vegetační vrstvy klasifikovat jako: 

pelosoly – regozem pelická – Eutric Regosol, Pellosol 
hnědé půdy s podzoly – kambiem/podzol - Eutric Cambisol/Ferro-humic Podzol 

 

Pelosoly jsou velmi těžké půdy vázané na horniny poskytující zvětraliny tvořené ve značné 
míře druhotnými jílovitými minerály. Na území Čech to jsou především křídové slínovce a 
jílovce. Jejich vznik je tak dán především substrátem, nikoliv bioklimaticky. Výskyt obvykle 
nepřesahuje výškovou hranici 400 m.n.m., většinou je vázán na charakteristický měkce mírně 
zvlněný reliéf. Původními porosty byly převážně dubohabrové háje. Půdní profil je tvořen 
zpravidla středně hlubokým humusovým horizontem (do 30 cm), který může být i tmavěji 
zbarven. Oblasti pelosolů jsou sice zemědělsky využívány, ale lesní celky zde nejsou  výjimkou. 
Po chemické stránce jde o půdy obvykle příznivé, jejich fyzikální vlastnosti jsou však jejich 
pravým opakem (velmi obtížná zpracovatelnost). Na pelosolech však lze pěstovat i náročnější 
zemědělské plodiny, zejména pšenici, případně i cukrovku a pícniny (zejména bob). Z lesních 
porostů se zde daří zejména vysoce produkčním listnatým lesům, se silným zastoupením dubu, 
ve vyšších polohách i buku.  
 

Hnědé půdy jsou nejvíce rozšířené a vývojově mladé půdy vyskytující se především na členitém 
reliéfu. Nejvíce jsou rozšířeny mezi 450 – 800 m.n.m. ve značně členitém terénu (svahy, 
vrcholy, hřbety apod.). Hlavním půdotvorným pochodem je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. 
Obvyklou původní vegetaci zde tvořily dubohabrové až horské bučiny. Tyto půdy jsou střední 
až nižší kvality. Jejich hlavní nevýhodou je malá mocnost půdního profilu, častá skeletovitost a 
výskyt v členitém reliéfu. Využívají se pro pěstění brambor a méně náročných obilovin (žito, 
oves) a lnu. Obvykle však jsou velmi dobrými lesními stanovišti.   
      
Detailněji je jakost půd (bonita) hodnocena v rámci přehledných map BPEJ, případně údaji 
evidovanými příslušnými katastrálními úřady. 
 
2.4. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového prostoru a okolí 
Geomorfologie 
Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu ČSR (B.Balatka a kol. - GÚ ČSAV 
Brno 1971) zájmové území patří do provincie České vysočiny, soustavy českých tabulí, 
podsoustavy Labských tabulí, celku východolabských tabulí, když se nachází v okrajové části 
celku Pardubická kotlina, při hranici s třebechovickou tabulí, s označením VIB-4C. Z hlediska 
lokálních morfologických poměrů je zřejmé, že zájmové území se nachází v rovinatém až mírně 
svažitém území v nadmořské výšce 245 – 265 m.n.m. v území s drobnými lokálními 
vyvýšeninami (svědecké výšiny) tvořenými především inoceromovanými ostrůvky opuk. Trasa 
variantního vedení silnice v tomto úseku začíná v prostoru stávajícího křížení se silnicí Dolní 
Ředice – Dašice a v blízkosti plánované trasy dálnice R35 (cca 1 km V od obce Časy), dále 
pokračuje po nebo v blízkosti stávající silnice I/36 J okolím obcí Dolní a Horní Ředice a končí 
před napojením na dokončovaný obchvat Holic silnicí I/35 (cca 1 km Z od centra města 
Holice).   
Všeobecné regionální geologické poměry 
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Z regionálně - geologického hlediska se zájmové území variantního vedení silnice I/36 
v prostoru obcí Časy, Dolní a Horní Ředice a okrajové Z části města Holic nachází 
v oblasti české křídové pánve, jejíž maximální mocnost přesahuje hodnoty 560 m, detailněji 
potom při JV okraji její labské faciální oblasti, když celková mocnost křídových sedimentů zde 
byla v roce 1958 v centru Holic při prohlubování městské studny ověřena na 340 m. Další 
strukturní vrt v oblasti města potom prokázal mocnost křídové výplně 342,6 m, přičemž na 
strukturním vrtu západně od Sezemic (cca 1,3 km Z od ZÚ) již byla ověřena mocnost 396,3 m. 
V podloží křídy byla v oblasti Holic zastižena granitoidní hornina - žula žumbereckého typu ze 
série železnohorských plutonů paleozoického stáří, u Sezemic potom metamorfit 
železnohorského typu opět paleozoického stáří. Výplň labské oblasti křídové pánve je zde 
tvořena monotónním souvrstvím zpevněných sedimentárních hornin cenomanského, spodně až 
svrchně - turonského - coniackého stáří. V oblasti města Holic však oba hlubinné vrty 
prokázaly absenci hornin cenomanského stáří při bázi svrchně křídové výplně. Povrch skalního 
podkladu v daném zájmovém území potom tvoří horniny nejmladšího mesozoika středně až 
spodně coniackého stáří – především vápnité jílovce, případně i slínovce. Křídové vrstvy jsou 
uloženy v mírném sklonu od JZ k SV, směrem do hradecké synklinály. Kvartérní sedimenty 
mají kromě eluviálního a fluviálně – deluviálního charakteru, i charakter fluviální, místy i 
eolický. V hlubších partiích kvartérního pokryvu se vyskytují primárně uložené eluviální 
vápnité jíly a slíny a sekundárně přeplavené, různě odvápněné slíny a jíly.V naprosté převaze 
tyto výrazně soudržné zeminy vykazují vysokou plasticitu. Pouze nesouvisle a lokálně zde 
svrchní partie kvartérního pokryvu tvoří reliktní terasové akumulace středně pleistocénních 
teras řeky Loučné resp. Labe charakteru štěrkovitých písků až písčitých štěrků. Místy z těchto 
teras do současnosti zůstaly akumulovány pouze reziduální bazální valouny zahnětené do 
povrchu podložních jílů. Při okrajích takto akumulovaných teras se později eolickou činností 
vytvořily návěje různě zahliněných vátých převážně jemnozrnných písků, případně i eolických 
sprašových hlín, které jsou dosud v okolí využívány pro cihlářskou výrobu. V oblastech 
městské i vesnické zástavby, jakož i okolní infrastruktury (zejména silniční komunikace) se 
vyskytují i mocnější vrstvy recentních sedimentů (různorodých navážek a sypanin) uložených 
následnou lidskou činností. Detailněji a konkrétně geologické poměry v oblasti nového 
variantního vedení trasy silnice (cca km 0,5 – 2,5 km) přibližují údaje vybraných převzatých 
archivních vrtů - viz. příloha č. H1. 
 
Všeobecné regionální hydrogeologické poměry        
Z globálního hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v hydrogeologickém 
rajonu 436 - Labská křída. Rajón zahrnuje centrální část křídové pánve, která se z obecného 
hydrogeologického hlediska odlišuje od ostatních částí zcela zanedbatelnou velikostí 
infiltračních ploch, malou mocností až úplnou absencí jediného bazálního cenomanského 
kolektoru A v klastikách perucko - korycanského souvrství, a tím i nepatrnou intenzitou oběhu 
podzemní vody. Toto vodonosné souvrství je přerušeno rozsáhlou předkřídovou 
východočeskou elevací v rozsahu oblastí měst Chrudim - Holice - Opočno. Propustnost 
kolektoru A je průlinově – puklinová. Mocnost a litologický charakter kolektoru podléhá 
rychlým změnám v závislosti na morfologii předkřídového reliéfu. V Z části rajonu převládá 
mocnost 20 – 60 m, ve V části je nižší a pohybuje se mezi 0 – 50 m. V daném prostoru mezi 
Pardubicemi a Holicemi se pohybuje mezi 5 – 15 m, v centrální části města Holice horniny 
cenomanského stáří zcela absentují. Kolektor je uložen v mírném sklonu od J k S do hradecké 
synklinály, jejíž osa probíhá podél jílovické poruchy. V plochém povrchu rajónu je tak ještě 
více zvýrazněno dominantní postavení teplického a březeneckého souvrství svrchně - 
turonského až coniackého stáří v nepropustné jílovité labské facii s minimální propustností i 
zranitelností křídových vrstev.             
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2.5. Přírodní zdroje 
Z širšího regionálního pohledu jsou v širším okolí zájmového území evidovány nebo využívány 
přírodní zdroje pevné a tekuté povahy. Ze zdrojů pevné povahy to jsou zemědělská a lesní 
půda, zeminy a horniny s využitím pro stavební účely (především zeminy pro cihlářskou 
výrobu). Ze zdrojů tekuté povahy to jsou potom prosté podzemní vody a povrchové vody.    
 

Zemědělská a lesní půda 
Příslušné údaje o převládajícím charakteru zdejších zemědělských půd jsou uvedeny v kap. 2.4. 
Drobné úpravy stávající silnice, jakož i krátké úseky variantního vedení přeložky se dotknou 
pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu značně těžkých půd velmi nízké kvality, 
které jsou převážně využívány jako zemědělská půda. Lesní půda bude dotčena ve zcela 
minimálním a zanedbatelném rozsahu.  
 

Horniny s využitím pro stavební účely 
V širším okolí zájmového úseku přeložky byly využívány především eolické sprašové hlíny a 
eluviální slíny pro cihlářskou výrobu. Do současnosti jsou zde evidovány dvě činná hliniště 
s těžbou cihlářské suroviny a výrobou cihlářského zboží. U obou prostorů je vyčleněno CHLÚ. 
Jde o CHLÚ e.č. 22180000 – Časy (cca 2 km Z od ZÚ) s dobývacím prostorem e.č. 71056 a o 
CHLÚ e.č. 305470000 – Holice – Ostřetín (cca 3 km V od KÚ) s dobývacím prostorem e.č. 
70443. Vlastníkem těžebních práv v prvním případě je firma Bratři Řehounkové Časy s.r.o., ve 
druhém případě firma WIENERBERGER – cihlářský průmysl a.s. České Budějovice. Zájmové 
prostory těchto ložisek však v žádném případě nezasahují do zájmového prostoru daného 
úseky trasy silnice.     
 

Vodohospodářské využívání oblasti 
Ani přímo v zájmovém prostoru alternativního vedení daného úseku silnice I/38, ani v blízkém 
okolí nejsou evidovány žádné vodohospodářské zájmy, v rámci kterých by byly využívány jak 
podzemní tak povrchové vody pro rozsáhlejší hromadné zásobování pitnou nebo užitkovou 
vodou. Nejbližší obce Dolní a Horní Ředice jsou napojeny na hromadné zásobování pitnou 
vodou města Holice, které využívá jímací území u Poběžovic na opačné SV straně města 
Holice (cca 5 km SV od KÚ posuzovaného úseku silnice). Z hlediska využívání podzemní 
vody tak lze uvažovat pouze s individuálním jímáním podzemní vody pomocí domovních 
studní, ale téměř výhradně jen pro užitkové účely.  
 
2.6. Základní charakteristiky dalších geofaktorů 
Sesuvná území 
V bezprostředním zájmovém prostoru vedení trasy daného úseku silnice, ani v nejbližším okolí 
nejsou známa ani bodová, ani plošně rozsáhlejší území s evidovanou aktivní či potencionální 
nestabilitou území. Nejblíže zájmovému území se cca 3 – 5 km SV od KÚ nachází 
potencionálně sesuvná území e.č. 4273, 4274 a 4275 při J a V okolí obce Vysoké Chvojno a 
e.č. 4714 při Z okraji obce Poběžovice u Holic.      
 

Poddolovaná území 
Ani dle údajů evidovaných ČGS – Geofondem ČR, ani dle údajů historických pramenů není 
známo, že by jak v prostoru posuzovaného úseku variantního vedení silnice, tak i v širším okolí 
posuzovaného záměru byla v minulosti prováděna důlní činnost po které by zůstaly podzemní 
poddolované prostory.  



 8 

 
HLAVNÍ POUŽITÉ PODKLADY 

 
• Konček a kol.: Atlas podnebí ČSSR (Hydrometeorologický ústav Praha 1955 a 1968) 
• Balatka, Czudek, Demek, Sládek: Regionální členění reliéfu ČR (Academia Praha 1971) 
• M. Tomášek: Atlas půd ČR (ČGÚ Praha 1995) 
• M. Olmer, J. Kessl a kol. - Hydrogeologické rajony ČR (VÚV Praha 1990) 
• geologická mapa ČSSR v měřítku 1:200 000 - mapa předčtvrtohorních útvarů - list Hradec 

Králové (ÚÚG Praha 1990) 
• soubor geologických a užitkových map ČR v měřítku 1:50 000 – list 13 – 24 Hradec 

Králové (ČGÚ Praha 1986) 
• základní vodohospodářská mapa ČR v měřítku 1:50 000 – list 13 – 24 Hradec Králové 

(ČÚGK a VÚV Praha 1987) 
• Studie investičního záměru: Silnice I/36 – Časy - Holice - příloha č. B.1. – přehledná situace 

variant v měřítku 1:5000 (STRADA v.o.s Hradec Králové 12.2002) 
• Registr surovinového informačního subsystému, sesuvů a vlivů důlních činností (Česká 

geologická služba – Geofond Praha 10.2008) 
• RNDr. Medřík, Ing. Haberle: Holice – plynovod – inženýrsko – geologický a korozní 

průzkum (Stavoprojekt Pardubice 10.1991 – archiv Stavoprojektu 51 5940 011) 
• Ing. Čihák: Holice – silnice I/35 – obchvat – hydrogeologický posudek (Ing. P. Čihák – 

geologie a geotechnika pro stavební účely Choceň 10.1999)   
 

ČÁST H. 
PŘÍLOHY 

 
H.1. Dokumentační listy vybraných archivních inženýrsko – geologických objektů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Chocni,  říjen 2008                                Ing. Petr Čihák                          ............................... 



ČASY – HOLICE  - SILNICE I/36 
 
 
Dokumentační list archivního inženýrsko - geologického objektu                       
 
 
                       

Příloha    H 1.1. 
 
 
 

V5/91 Akce: 
Archivní akce: 
Evid. - zak. č: 

Časy - Holice – silnice I/36 
Holice – plynovod – ig a korozní průzkum 
51 5940 011  

 

Geodetické určení: Hloubící firma: Stavoprojekt Hradec Králové – závod Pardubice Hloubící profily: 
JTSK / JTSK / Bpv Zařízení: UGB 50 M Technologie: náběrově 00,00-03,00 – 190 
X = 1 058 370 Vrtmistr:  Bartoš Dokumentoval: RNDr. Medřík F.  
Y = 635 845 Hloubeno dne: 10.10.1991 Přejímka dne: neuvedeno  
Z = 233,50 m.n.m. Man. pažení: neuvedeno  
 

Sled vrstev Popis situování a vrstev 
cca km 0,700 cca 150 m vlevo 

EN ISO 
14688-1  

ČSN 
73 1001 

ČSN 
73 3050 

0,00 -   0,20 m                      Ornice saClOr F3-O (MS) 2 
0,20 -   1,10 m                      Hlína slabě písčitá, pevná, hnědá saCl F3,4-MS,CS 3 
1,10 -   1,90 m                      Písek středně až hrubozrnný, jílovitý, žlutošedý clSa S5-SC 3 
1,90  -  2,50 m           Slín slabě písčitý, tuhý, šedý sasiCl F4,8-CS,CH 3 
2,50  -  3,00 m           Slín pevný, šedý, s ojedinělými zahnětenými valounky 

křemene 
 
siCl,Cl 

 
F8-CH 

 
4 

 KVARTÉR    
Hladina podzemní vody:   naražená  -  bez vody – slabý průsak v hloubce 1,80 m  
 ustálená   -   bez vody 
 

Odebrané a zkoušené vzorky: Další   dokumentační 
hornin zemin vody měření a polní zkoušky: 

 neporušené jádra porušené technologické   
   0,80    
   1,50    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ČASY – HOLICE  - SILNICE I/36 
 
 
Dokumentační list archivního inženýrsko - geologického objektu                       
 
 
                       

Příloha    H 1.2. 
 
 
 

V6/91 Akce: 
Archivní akce: 
Evid. - zak. č: 

Časy - Holice – silnice I/36 
Holice – plynovod – ig a korozní průzkum 
51 5940 011 

 

 

Geodetické určení: Hloubící firma: Stavoprojekt Hradec Králové – závod Pardubice Hloubící profily: 
JTSK / JTSK / Bpv Zařízení: UGB 50 M Technologie: náběrově 00,00-03,00 – 190 
X = 1 058 400 Vrtmistr:  Bartoš Dokumentoval: RNDr. Medřík F.  
Y = 634 950 Hloubeno dne: 10.10.1991 Přejímka dne: neuvedeno  
Z = 244,0 m.n.m. Man. pažení: neuvedeno  
 

Sled vrstev Popis situování a vrstev 
cca km 1,600 cca 160 m vlevo 

EN ISO 
14688-1  

ČSN 
73 1001 

ČSN 
73 3050 

0,00 -   0,20 m                 Ornice siclOr F7-O (MH) 2 
0,20 -   1,10 m                      Hlína pevná, hnědá siCl,Cl F8-CH 3 
 KVARTÉR    
1,10  -  2,60 m           Slín pevný, žlutošedý, s úlomky zvětralého slínovce, 

šedého 
 
(Cl,siCl) 

F8-CH 
R6 (F8-CH) 

 
4 

2,60  -  3,00 m           Slínovec silně zvětralý, šedý, silně rozpukaný - R5,4 4 
 Coniak – MESOZOIKUM    
Hladina podzemní vody:   naražená  -  bez vody  
 ustálená   -   bez vody 
 

Odebrané a zkoušené vzorky: Další   dokumentační 
hornin zemin vody měření a polní zkoušky: 

 neporušené jádra porušené technologické   
   0,80    
   1,50    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                    
ČASY – HOLICE  - SILNICE I/36 
 
 
Dokumentační list archivního inženýrsko - geologického objektu                       
 
                       

Příloha    H 1.3. 
 
 
 

V7/91 Akce: 
Archivní akce: 
Evid. - zak. č: 

Časy - Holice – silnice I/36 
Holice – plynovod – ig a korozní průzkum 
51 5940 011 

 

 

Geodetické určení: Hloubící firma: Stavoprojekt Hradec Králové – závod Pardubice Hloubící profily: 
JTSK / JTSK / Bpv Zařízení: UGB 50 M Technologie: náběrově 00,00-03,00 – 190 
X = 1 058 715 Vrtmistr:  Bartoš Dokumentoval: RNDr. Medřík F.  
Y = 634 100 Hloubeno dne: 10.10.1991 Přejímka dne: neuvedeno  
Z = 242,5 m.n.m. Man. pažení: neuvedeno  
 

Sled vrstev Popis situování a vrstev 
cca km 2,350 cca 140 m vpravo 

EN ISO 
14688-1  

ČSN 
73 1001 

ČSN 
73 3050 

0,00 -   0,20 m                      Ornice siOr F6-O (CI) 2 
0,20 -   1,00 m                      Písek středně zrnný, silně jílovitý, hnědý clSa S5-SC 3 
1,00 -   1,40 m                      Písek středně zrnný, silně jílovitý, žlutošedý, až jíl 

písčitý, pevný, žlutošedý 
 
clSa 

S5-SC 
F4-CS 

 
3 

1,40  -  2,00 m           Slín pevný, žlutošedý Cl F8-CH 4 
 KVARTÉR    
2,00  -  3,00 m           Slín pevný, šedý siCl,Cl F8-CH 4 
 Coniak – MESOZOIKUM    
Hladina podzemní vody:   naražená  -  bez vody  
 ustálená   -   bez vody 
 

Odebrané a zkoušené vzorky: Další   dokumentační 
hornin zemin vody měření a polní zkoušky: 

 neporušené jádra porušené technologické   
   0,80    
   1,50    

 





Fotodokumentace 

 
Začátek záměru a celkový pohled 

 

 
Prostor kostela v Horních Ředicích 



 2 

 

 
Křížek v km 1,490 

 

 
Průchod přes polní kulturu 



 3 

 

 
Starý sad na konci trasy 

 

 
Kaplička v km 3,300 resp. 3,390 



 4 

 

 
Konec záměru 

 

 
Nový úsek silnice I/36 u Holic 








