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ÚVOD 
 
 V oznámení, zpracovaném podle přílohy č. 3 k zákonu 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění (Transconsult s.r.o., Hradec Králové, 11/2008), 
byla přeložka silnice I/36, obchvat Lázní Bohdaneč, posuzována ve čtyřech navržených 
variantách: 
 

Varianta A – červená 
Varianta B – zelená 
Varianta C – modrá 
Varianta D – fialová 

 
 V závěru oznámení je uvedeno následující: 
 
„Pořadí vhodnosti jednotlivých navržených variant záměru „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – 
obchvat“ z hlediska vlivů na životní prostředí je následující: 
 

1. Varianta A – červená 
2. Varianta B – zelená 
3. Varianta D – fialová 
4. Varianta C – modrá 

 
Vhodnější než samotná varianta A je kombinace variant B a A. Vedení obchvatu v km 0,0 až 
cca 3,3 ve stopě varianty B a od cca km 3,3 po konec v Rybitví ve stopě varianty A zajistí 
jeho vedení co nejdále od obytné zástavby, aniž by se zhoršil vliv na ostatní posuzované 
složky životního prostředí. 
  
Na základě celkového posouzení vlivů stavby na životní prostředí, popsaných a posouzených 
v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení, lze stavbu „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – 
obchvat“ doporučit k realizaci ve výše uvedené kombinaci variant B a A při respektování výše 
citovaných opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
na životní prostředí.“ 
 
 V rámci zjišťovacího řízení, provedeného podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., obdržel 
Krajský úřad Pardubického kraje sedm vyjádření a stanovisek dotčených správních úřadů. 
Jednalo se o vyjádření následujících subjektů: 
 

– Krajského úřadu Pardubického kraje, 
– Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, 
– České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové, 
– Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany horninového a půdního prostředí, 
– Obce Černá u Bohdanče, 
– Obce Neratov, 
– Obce Rybitví, 
– Města Lázně Bohdaneč (doručeno správnímu úřadu po ukončení zjišťovacího řízení). 
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Vyjádření k jednotlivým variantám v průběhu zjišťovacího řízení 
  

vyjad řující se 
subjekt 

varianta A 
(červená) 

varianta B 
(zelená) 

varianta C 
(modrá) 

varianta D 
(fialová) 

KÚ 
Pardubického kraje 

nejvhodnější - nesouhlasí - 

KHS 
Pardubického kraje 

- - - - 

ČIŽP 
Hradec Králové 

vhodná 
vhodná 

kombinace B, A 
- - 

MŽP - - - - 

Rybitví - vhodná - vhodná 

Neratov - - zásadní nesouhlas - 

Černá u Bohdanče nejvhodnější - - zcela nepřijatelná 

Lázně Bohdaneč z hlediska variant nejednoznačné vyjádření 

  
 Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., vydaný Krajským úřadem 
Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 16.4.2009 (č.j. KrÚ 
54221-13/2008/OŽPZ/MV) uvádí: 
 
„Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný 
orgán k závěru, že záměr „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ podléhá posuzování dle 
citovaného zákona. Pokud bude oznamovatel (žadatel) pokračovat v přípravě záměru, 
předloží příslušnému úřadu dokumentaci ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona. Náležitosti 
dokumentace a výčet jejich povinných příloh stanoví příloha č. 4 k zákonu.V dokumentaci 
budou zohledněny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky uvedené ve vyjádřeních 
dotčených správních orgánů, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení.“ 
 
 Závěr zjišťovacího řízení se k variantám nevyjadřuje. Neuvádí žádné pořadí vhodnosti 
variant či doporučení některé z nich.  
 
 Na základě dosavadních výsledků výše popsaného procesu posuzování vlivů 
záměru „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ na životní prostředí byly do 
dalšího posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění zařazeny 
varianty A a B. 
 
 Varianta C byla z dalšího posuzování vyřazena z důvodů výsledků oznámení (z hlediska 
významně negativních vlivů na flóru a faunu zejména v prostoru mezi Neratovem a Lázněmi 
Bohdaneč se v oznámení umístila na posledním 4. místě), z důvodu záporného vyjádření 
Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a zásadního 
nesouhlasu obce Neratov. 
 
   Varianta D byla z dalšího posuzování vyřazena z důvodů výsledků oznámení (3. místo 
v pořadí vhodnosti variant) a záporného vyjádření obce Černá u Bohdanče. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
1. Objednatel 
 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 
2. IČ  
 
 474 55 292 
 
3. Sídlo  
 
 Na Pankráci 56 
 140 00 Praha 4  
  
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 

oznamovatele 
 

Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice, ŘSD ČR 
Hlaváčova 902 
530 02 Pardubice 
Tel.: 466 046 516 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

B.I.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
 
Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat 
 
 Podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění je záměr zařazen do kategorie II, bodu 9.1 „Novostavby, rozšiřování a 
přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii 
I)“, kdy posuzování těchto záměrů zajišťují příslušné orgány kraje. 
 
 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
 
 Koridor navrhované přeložky silnice I/36 je zahrnut do platného územního plánu 
sídelního útvaru Lázně Bohdaneč, Neratov a současně je obsažen v územním plánu VÚC 
Pardubického kraje, schváleného zastupitelstvem 14.12.2006. 
 
 Začátek řešeného úseku je oproti stavu posuzovanému v oznámení přesunut ze silnice 
I/36 na silnici III/3238 v prostoru západně od Bohdanečského rybníka. Důvodem této změny 
je výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí navazujícího záměru „Přeložka 
silnice I/36 v úseku Lázně Bohdaneč – D11“, kdy bylo příslušným úřadem vydáno souhlasné 
stanovisko k variantě B záměru, která je vedena od křižovatky silnic I/36 a III/3238 právě 
v trase stávající silnice III/3238 směrem na Křičeň a dále do MÚK Dobřenice na dálnici D11. 
 
 Za stávající stykovou křižovatkou silnic I/36 a III/3238 v prostoru mezi Bohdanečským 
rybníkem a sádkami Rybářství Bohdaneč na severozápadním okraji města je obchvat veden 
v trase stávající silnice I/36 a následně se pravým obloukem stáčí na jih do prostoru západně 
od Lázní Bohdaneč a východně od místní části Dědek, levostranným obloukem se stáčí na 
jihovýchod mezi zástavbu Lázní Bohdaneč a bývalý zemědělský areál a dále do prostoru 
zahrádkářské kolonie mezi hřbitovem a levým břehem Rajské strouhy. Do trasy stávající 
silnice III/32225 se stáčí levostranným obloukem v prostoru mezi Černou u Bohdanče a 
Rybitvím a v trase III/32225 pokračuje až na konec řešeného úseku ve stykové křižovatce 
stávající silnice I/36 a III/32225 v Rybitví.  
 
 Návrhová kategorie:  
 
  úsek Lázně Bohdaneč - Rybitví  S 11,5/80   
  úsek Rybitví - Semtín MS 2c 13/9,25/70 
 
 Změna kategorie je provedena v průsečné křižovatce na vjezdu do Rybitví, kde 
extravilánová silnice kategorie S 11,5/80 přechází na intravilánovou kategorii MS 2c 
13/9,25/70 se souběžným pruhem pro pěší a cyklisty a zastávkami MHD. Šířka jízdních pruhů 
3,50 m je zachována. 
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B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
 
Kraj:    Pardubický 
Obec:   Lázně Bohdaneč, Černá u Bohdanče, Rybitví 
Katastrální území: Lázně Bohdaneč, Černá u Bohdanče, Rybitví 
 
 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
 Jedná se o novostavbu silnice I. třídy v kategorii S 11,5/80 (začátek úseku – Rybitví) a 
MS 2c 13/9,25/70 (úsek Rybitví – Semtín). 
 
 Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá. 
 
 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně 

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

 
     Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení stávající silnice 
I/36, které se po zprovoznění dálnice D11 ještě výrazně zvýšilo. Současný stav silnice I/36 
s průjezdem Lázní Bohdaneč je na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy 
a obyvatel i vlivů provozu na životní prostředí. Záměr tak řeší zcela nevyhovující stav na části 
trasy I/36 v úseku mezi dálnicí D11 a městem Pardubice a umožní vymístění zbytné dopravy 
z lázeňského města. 
  
 Ve vazbě na zprovoznění R35 v úseku MÚK  Sedlice (D11) – MÚK Opatovice (I/37) a 
dostavbu I/37 v úseku Opatovice nad Labem – Pardubice na čtyřpruh kategorie S 22,5/100, 
lze předpokládat dílčí přerozdělení dopravní zátěže (zejména nákladní dopravy) z I/36 na R35 
a I/37. Nezpůsobí však žřejmě žádný výrazný pokles intenzit dopravy a naléhavost vymístění 
silnice I/36 z Lázní Bohdaneč zůstane i nadále v platnosti. 
 
 Výhledově bude silnice I/36 spojnicí dálnice D11 a rychlostní silnice R35 s napojovacími 
body v MÚK Dobřenice (D11) a MÚK Časy (R35) a bude plnit funkci připojovací komunikace 
aglomerace města Pardubice na nadřazenou silniční síť ČR ve směru východním (R35) i 
západním (D11). 
 
 Z hlediska ochrany přírody a krajiny není reálné vedení obchvatu Lázní Bohdaneč na 
severovýchod od města.  Takto vedený obchvat by se dostal do konfliktu s Bohdanečským 
rybníkem (národní přírodní rezervace, ptačí oblast, evropsky významná lokalita, 
nadregionální biocentrum, významný krajinný prvek), nadregionálním biocentrem Bohdaneč, 
ochranným pásmem I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů peloidů a vod lázeňského místa 
Lázně Bohdaneč, technickou památkou Opatovický kanál a významnými krajinnými prvky 
(lesy, rašeliniště, vodní toky, rybník). 
 
 Jediné možné vedení obchvatu je jihozápadně od Lázní Bohdaneč. 
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 Při tomto vedení obchvatu dojde k následujícím střetům s ochranou přírody a krajiny a 
kulturních hodnot: 
 

– významný krajinný prvek – lesy, vodní toky, 
– registrovaný významný krajinný prvek Alej k Neratovu, 
– nadregionální biokoridor Polabský luh – Bohdaneč, 
– lokální biokoridory, 
– lokální biocentrum, 
– ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů peloidů a vod lázeňského místa 

Lázně Bohdaneč, 
– technická kulturní památka Opatovický kanál. 

 
 Koridor pro stavbu obchvatu se v maximální možné míře vyhýbá obytné zástavbě a plní 
tak svůj hlavní smysl vymístit tranzitní dopravu z centra Lázní Bohdaneč. Pokud se 
v některém úseku k obytné zástavbě přiblíží, lze zabránit překročení platných hygienických 
limitů hluku ve venkovním prostředí realizací vhodných protihlukových opatření.   
 
POSUZOVANÉ VARIANTY 
 
 Z původně v oznámení posuzovaných čtyř variant (A, B, C, D) přeložky silnice I/36, 
obchvatu Lázní Bohdaneč, jsou v předkládané dokumentaci posuzovány varianty dvě. 
 
 Varianta A (červená) je téměř v celé délce totožná s variantou posuzovanou 
v oznámení. Jedinou změnou je lokální změna vedení trasy v prostoru mezi Černou u 
Bohdanče a Rybitvím, kde v levostranném oblouku přechází do původní trasy C (modré). Tím 
se trasa mírně oddálí od Černé u Bohdanče a dochází i ke zlepšení parametrů směrového 
oblouku (původní R=450 m je zvětšen na R=750 m). 
 
 Varianta B (zelená) je, obdobně jako v případě varianty A, téměř v celé délce totožná 
s variantou B posuzovanou v oznámení. Jedinou změnou je lokální změna vedení trasy 
v pravostranném oblouku v prostoru západně od Lázní Bohdaneč, kde trasa krátce přechází 
do původní trasy D (fialové). Tím se trasa mírně oddálí od zástavby Lázní Bohdaneč o cca 30 
m a poloměr oblouku se zvětší z R=350 m na R=375 m. 
 
 Geometrie tras posuzovaných variant (směrové a výškové řešení) byla navržena na 
podkladě vytvořeném z mapových listů základní mapy ČR 1: 5 000. 
 
Popis posuzovaných variant 
 
 Obě varianty začínají ve stejném bodě na silnici III/3238 před stykovou křižovatkou se 
silnicí I/36 severozápadně od Lázní Bohdaneč. Shodný je i konec variant v prostoru stávající 
stykové křižovatky silnic I/36 a III/32225 v Rybitví, která bude přestavěna na okružní 
křižovatku. 
 
Varianta A (červená) 
 
 Trasa obchvatu se ze silnice III/3238 odpojuje levostranným obloukem o poloměru 
R=550 m a prochází mezi rybníky na severozápadním okraji Lázní Bohdaneč, následně se 
pravostranným obloukem R=300 m stáčí na jih do prostoru mezi Lázně Bohdaneč a Novinsko 
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a protisměrným levostranným obloukem R=900 m prochází mezi „Pazdernou“ a bývalým 
zemědělským areálem, kde úrovňově kříží silnici II/333. Od hranice zastavitelného území pro 
bytovou výstavbu v Lázních Bohdaneč je trasa obchvatu vzdálena 250 až 300 m. Dále trasa 
pokračuje pravostranným a levostranným obloukem (R=1200 m a R=900 m) do prostoru 
pod hřbitovem na levém břehu Rajské a Černské strouhy, kde prochází zahrádkářskou 
kolonií. Následujícím pravostranným obloukem R=800 m a levostranným obloukem R=750 m 
se trasa obchvatu I/36 zapojuje do stopy stávající silnice III/32225, kterou využívá až do 
konce řešeného úseku v km 6,691 (střed okružní křižovatky). 
 
Varianta B (zelená) 
 
 Počáteční úsek s odpojením ze silnice III/3238 a využitím úseku stávající I/36 je 
shodný s variantou A. Křížení Opatovického kanálu na okraji Lázní Bohdaneč je však již 
navrženo v jiném místě pravostranným obloukem o poloměru R=375 m. Za tímto obloukem 
trasa, stejně jako varianta A, pokračuje na jih a levostranným obloukem R=500 m pokračuje 
v souběhu s variantou A (ve vzdálenosti 75 až 90 m) do místa křížení Rajské strouhy. Po 
průchodu zahrádkářskou kolonií na levém břehu Černské strouhy se pravostranným 
obloukem R=600 m stáčí na jih, prochází lesním porostem a následným levostranným 
obloukem R=450 m se napojuje do stopy III/32225, kterou obdobně jako varianta A využívá 
až do konce úseku. Střed okružní křižovatky obchvatu se stávající silnicí I/36 v Rybitví je 
v km 6,832. 
 
 Charakter a účel stavby odpovídá programu MD ČR č. 327 110 Výstavba a obnova 
silnic I. třídy, podprogramu č. 327 111 Výstavba obchvatů sídel a nových silnic I. třídy. 
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
Třída pozemní komunikace (PK):  Silnice I. třídy 
 
Návrhová kategorie: S 11,5/80  úsek Lázně Bohdaneč - Rybitví 
     MS 2c  13/9,25/70 úsek Rybitví - Semtín 
 
  Změna kategorie je provedena v průsečné křižovatce na vjezdu do Rybitví, kde 
extravilánová silnice kategorie S 11,5/80 přechází na intravilánovou kategorii MS 2c 
13/9,25/70 se souběžným pruhem pro pěší a cyklisty a zastávkami MHD. Šířka jízdních pruhů 
3,50 m je zachována. 
  
Označení PK:  I/36 
 
 Při návrhu směrového a výškového vedení trasy přeložky silnice I/36 a ostatních 
souvisejících silnic jsou dodrženy platné normy a předpisy, zejména: 
 
ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic, 
ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 
ČSN 736110 Projektování místních komunikací. 
 
Základní příčné uspořádání silnice I/36 
 
 Kategorie S 11,5/80 
   jízdní pruhy   2 x 3,50 ...7,00 m 
   vodící proužky   2 x 0,25 ...0,50 m 
   zpevněná krajnice   2 x 1,50 ...3,00 m 
   nezpevněná krajnice  2 x 0,50 ...1,00 m 
   volná šířka      11,50 m 
  
 Kategorie MS 2c 13/9,25/70 
   jízdní pruhy   2 x 3,50 ...7,00 m 
   vodící proužky   2 x 0,25 ...0,50 m 
   zpevněná krajnice   0,25 + 0,50 ...0,75 m 
   nezpevněná krajnice  1 x 0,50 ...0,50 m 
   bezpečnostní odstup  1 x 0,50 ...0,50 m 
   hlavní dopravní prostor      9,25 m 
   zelený pás   1 x 0,50 ...0,50 m 
   pruh pro chodce a cyklisty 1 x 3,0  ...3,00 m 
   bezpečnostní odstup  1 x 0,25 ...0,25 m 
   prostor místní komunikace     13,00 m 
 
Dotčené komunikace 
 
 Mezi dotčené pozemní komunikace jsou zařazeny stávající silnice zapojené do 
křižovatek obchvatu silnice I/36. 
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III/3238   Lázně Bohdaneč - Křičeň 
 Silnice s šířkou vozovky 5,5 - 6,0 m. V záměru „Přeložka silnice I/36 v úseku Lázně 
Bohdaneč – D11“ je navrženo rozšíření silnice III/3238, společně se silnicí III/3236 Křičeň – 
Pravy a obchvatem obce Křičeň, s cílem vytvořit kapacitní a bezkolizní napojení I/36 do MÚK 
Dobřenice dálnice D11. 
 
III/0361 Lázně Bohdaneč - Neratov 
 Silnice s šířkou vozovky 4,5 - 5,0 m. 
 
II/333  Lázně Bohdaneč - Přelouč 
 Silnice s šířkou vozovky 6,5 - 7,0 m odpovídající šířkovému uspořádání kategorie S 7,5 
(v některých úsecích S 9,5). 
 
III/32225 Rybitví - Černá u Bohdanče - II/333 
 Silnice s šířkou vozovky 5,5 - 6,0 m v úseku mezi Rybitvím a II/333 a 6,5 - 7,0 m 
v průjezdním úseku Rybitvím. 
 
Související komunikace 
 
 Místní komunikace (MK) k obytným domům „Na Sádkách“ – příjezdová komunikace 
k rodinným domkům šířky 2,5 - 3,0 m bude přeložkou I/36 přerušena a na III/0361 
napojena novým mostem přes Opatovický kanál. 
 
 MK Dědek - II/333 – ve vazbě na změnu napojení III/322 25 na II/333 se provede i 
nové připojení MK šířky cca 3,0 m na II/333 (do nové průsečné křižovatky na II/333). 
 
 MK Lázně Bohdaneč - Černá u Bohdanče – výstavbou přeložky I/36 bude stávající MK 
s asfaltovým povrchem šířky cca 3,0 m přerušena a využívána pro přístup k zahrádkám a na 
okolní pozemky buď od Lázní Bohdaneč, nebo od Černé u Bohdanče. 
 
 MK v Rybitví – stávající místní a účelové komunikace zajišťující připojení okolní 
zástavby (obytné i průmyslové) na III/32225. 
 
Mosty 
 
 Prostorové uspořádání mostů bude v souladu s ČSN 73 6201 Projektování mostních 
objektů. Zatěžovací třída mostů v trase I/36 bude „A“ podle ČSN 73 6203 Zatížení mostů 
(1986) včetně změny a) 08/1988 a změny b) 11/1988. 
 
 Most přes Opatovický kanál pro napojení MK na III/0361 bude navržen na zatěžovací 
třídu B. 
 
 V obou variantách trasy přeložky silnice I/36 jsou navrženy mosty přes Opatovický 
kanál, Černskou strouhou, Rajskou strouhu a ostatní menší vodoteče, případně meliorační 
příkopy v území. 
 
 Polohové a výškové umístění mostních objektů je dáno směrovým a výškovým vedením 
trasy převáděné silnice I/36 a splněním požadavků na prostorové řešení pod mostem 
s ohledem na charakter překonávaných vodotečí. 
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 Šířkové uspořádání na mostech odpovídá převáděné silnici kategorie S11,5 s volnou 
šířkou mezi lícem svodidlových zábradlí 11,50 m. Šířka prostoru mezi rubem svodidlového 
zábradlí a hranou římsy mostu bude závislá na délce mostu, umístění protihlukové stěny 
apod. 
 
 V zásadě se předpokládá výstavba mostů s nosnou konstrukcí z předpjatého betonu 
(monolitického nebo spraženého) nebo ze železobetonu (deskové nebo klenbové mosty). 
Spodní stavba mostů bude monolitická železobetonová se založením na vrtaných 
velkoprůměrových pilotách podle předpokládaných základových poměrů s vysokou hladinou 
podzemní vody. 
 
 Uspořádání vodotečí a jejich břehů pod mosty bude upraveno tak, aby byla zajištěna 
průchodnost pod mosty pro živočichy vodní i suchou cestou. 
 
Přehled navržených mostů v trase I/36 
 

varianta – 
stani čení (km)  most 

A B 
jednopolový most přes výpust Bohdanečského 
rybníka o rozpětí 8,0 m 

1,162 1,147 

jednopolový most přes Opatovický kanál             
o rozpětí 15,0 m 

1,200 1,186 

jednopolový most přes Brožovku o rozpětí 6,0 m 2,536 2,617 
jednopolový most přes Rajskou strouhu o rozpětí 
10,0 m 

3,194 3,227 

jednopolový most přes rameno Rajské strouhy           
o rozpětí 4,0 m 

3,254 3,274 

jednopolový most přes vodoteč o rozpětí 4,0 m 4,289 4,342 
jednopolový most přes vodoteč o rozpětí 6,0 m 4,795 4,937 
počet mostů (ks) 7 7 
celkové rozpětí mostů (m) 53 53 

  
 V trase stávající silnice I/36 budou upraveny mosty přes Černskou strouhu a výpust 
z Bodanečského rybníka cca v km 0,600 a 0,660 obou variant. 
 
Mosty mimo trasu I/36 
 
 Mimo trasu obchvatu I/36 je navržen most přes Opatovický kanál, který umožní 
napojení přerušené místní komunikace ze silnice III/0361 Lázně Bohdaneč - Neratov 
k rodinným domkům Rybářství šířky 3,0 m. Šířka mostu o rozpětí 15,0 m mezi obrubníky 
bude 4,0 m, mezi zábradlím 6,0 m. 
 
 Dalším mostem mimo I/36 je most na přeložce III/322 25 přes Brožovku před jejím 
zaústěním do Černské strouhy u bývalého zemědělského areálu. Šířkové uspořádání 
jednopolového mostu o rozpětí 6,0 m bude odpovídat převáděné komunikaci kategorie 
S 7,5/60. 
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Související objekty 
 
 V trase průjezdního úseku Rybitvím musí být zachovány zastávky MHD pro linku č. 18 
Pardubice - Semtín - Černá u Bohdanče. 
 
 Zároveň byl v průběhu zpracování vyhledávací studie uplatněn požadavek na návrh 
sdruženého pruhu pro pěší a cyklisty v souběhu s trasou průjezdního úseku přeložky silnice 
I/36 Rybitvím na straně k obytné zástavbě (vlevo ve směru staničení). Na konci řešeného 
úseku se napojí na stávající cyklostezku Lázně Bohdaneč - Semtín - Pardubice, přechod přes 
I/36 ve směru na Černou u Bohdanče je uvažován v průsečné křižovatce přeložky I/36 
s III/322 25 (připojení Černé u Bohdanče) a nové místní komunikace do průmyslové zóny 
Lázní Bohdaneč na jižním okraji města. 
 
Výškové řešení 
 
 Výškové řešení variant trasy vychází z členitosti zájmového území, výškového 
uspořádání stávajících dotčených silnic a z vysoké úrovně podzemní vody. Na základě 
doporučení předběžného geotechnického průzkumu nejsou v žádné variantě navrhovány 
zářezy. 
 
 S ohledem na členitost (rovinatost) území jsou ve variantách A a B navrženy podélné 
sklony v rozsahu od 0,008 % do 0,929 %. 
 
Křižovatky 
 
 Požadavky na vzdálenost křižovatek a jejich uspořádání určují ČSN 73 6001 
Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 
 
 Podle ČSN 73 6101, tab. 21, je nejmenší dovolená vzdálenost křižovatek na směrově 
nerozdělených silnicích I. třídy 2,0 km. Podle čl. 11.2 normy lze tuto vzdálenost v blízkosti 
větších sídelních útvarů nebo rozsáhlých aglomerací snížit až o 50%, tj. na minimální 
vzdálenost 1,0 km. 
 
 Podle ČSN 76 6110, tab. 2, je nejmenší vzdálenost křižovatek sběrných, směrově 
rozdělených i nerozdělených komunikací funkční skupiny B (průtahy silnic I. třídy) 150 m. 
 
 Ustanovení ČSN 73 6110 lze aplikovat na průjezdní úsek Rybitvím v trase stávající 
III/322 25, pro zbývající část obchvatu platí ustanovení ČSN 73 6101. 
 
Přehled navržených křižovatek 
 
 V obou variantách jsou navrženy úrovňové křižovatky (stykové, průsečné, okružní). 
 
 V trase přeložky I/36 jsou ve všech stykových a průsečných křižovatkách navrženy 
samostatné pruhy pro levá a pravá odbočení.  
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V a r i a n t y  A  a  B 
 
Styková křižovatka se stávající silnicí I/36 - km 0,343 
 
 Styková křižovatka je shodná pro varianty A i B. Stávající nevhodný úhel připojení je 
odstraněn úpravou stávající trasy I/36, která se napojuje pod úhlem 75° směrovým 
obloukem R = 75 m. 
 
 Přeložka silnice I/36 je rozšířena o samostatný pruh pro levé a pravé odbočení. 
Poznámka: Variantně lze stykovou křižovatku nahradit tříramennou okružní křižovatkou, která by 

zároveň plnila funkci zpomalovacího prvku před vjezdem do Lázní Bohdaneč od D11. 
  
Průsečná křižovatka přeložky I/36 se silnicí III/0361 
 
 Varianta A - km 1,176 
 Varianta B - km 1,164 
   
 Průsečná křižovatka ve směrovém oblouku R = 300 m (A) nebo R = 375 m (B) je 
navržena s pruhy pro levé i pravé odbočení a s připojovacím pruhem ve směru na Křičeň. 
Křižovatka vyžaduje stavební úpravy III/0361 (směrové vedení, rozšíření) a výstavbu nového 
přemostění Opatovického kanálu pro napojení přerušené MK k obytné zástavbě Na Sádkách. 
 
 Z důvodu rozhledových poměrů v křižovatce bude nutné vykácet stromy na vnitřní i 
vnější straně oblouku I/36. 
 
Průsečná křižovatka přeložky I/36 a II/333 
 
 Varianta A - km 2,706 
 Varianta B - km 2,735 
  
 Průsečná křižovatka jihozápadně od „Pazderny“ s pruhy pro odbočení vpravo i vlevo a 
s připojovacími pruhy z II/333 na I/36.  
 
 Na II/333 jsou navrženy samostatné pruhy pro odbočení vlevo na I/36. Ze směru od 
Lázní Bohdaneč je nutné při prostorovém řešení zohlednit připojení stávající zástavby. 
 
 Při celkovém řešení křižovatky musí být respektována cyklostezka Lázně Bohdaneč - 
Živanice vedená vlevo podél II/333 (cyklostezka byla dokončena v r. 2006). 
 
Styková křižovatka přeložky I/36 s III/32225 
 
 Varianta A - km 4,650 
 Varianta B - km 4,700 
   
 Styková křižovatka s nově připojenou silnicí III/32225 v kategorii S 7,5/60 od Černé u 
Bohdanče. V trase přeložky silnice I/36 jsou navrženy pruhy pro odbočení vpravo i vlevo. 
Poznámka: Výhledově je možné stykovou křižovatku přestavět na průsečnou, a umožnit tak připojení 

průmyslové zóny Lázní Bohdaneč novou místní komunikací (není součástí záměru). 
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 V průjezdním úseku Rybitvím (v trase původní III/32225) jsou navrženy křižovatky pro 
napojení okolní zástavby (obytné i průmyslové) a pro obě varianty jsou shodné. 
 
Průsečná křižovatka ve vjezdu do Rybitví 
  
 Varianta A - km 5,504 
 Varianta B - km 5,647 
  
 Průsečná křižovatka s pruhem pro odbočení vlevo ze směru od Lázní Bohdaneč a 
protilehlým ochranným ostrůvkem s přechodem pro chodce. V křižovatce se mění příčné 
uspořádání silnice z extravilánové kategorie S 11,5/80 na intravilánovou kategorii MS 2c 
13/9,75/70. 
 
 Pruhy pro pravé odbočení a připojovací pruhy nejsou uvažovány. 
 
Styková křižovatka s MK z Rybitví 
 
 Varianta A - km 6,196 
 Varianta B - km 6,340 
  
 Styková křižovatka s pruhem pro odbočení vlevo ze směru od Lázní Bohdaneč a 
protilehlým ochranným ostrůvkem s přechodem pro chodce zajišťuje připojení soustředěné 
bytové zástavby na přeložku I/36. 
 
Okružní křižovatka na konci úseku 
 
 Střed okružní křižovatky je koncem staničení obou navržených variant. 
  
 Varianta A - km 6,691 
 Varianta B - km 6,832 
  
 Vnější průměr 4 ramenné okružní křižovatky je 42,0 m, šířka jednopruhového 
okružního pásu je 7,0 m, šířka přejízdného středového prstence je 2,5 m, tzn. že průměr 
středového ostrůvku je 11,5 m. 
 
 Všechny vjezdy a výjezdy křižovatky jsou jednopruhové s usměrněním směru jízdy 
ostrůvky. Pro směr Semtín - Rybitví (ve směru původní I/36) a Rybitví - Černá u Bohdanče 
jsou navrženy přímé objízdné pruhy vedené mimo okružní pás. Dvě ramena křižovatky tvoří 
stávající silnice I/36, třetí silnice III/32225 (řešená přeložka I/36) a čtvrté napojení výrobního 
areálu Rybitví.  
 
 V žádné variantě přeložky silnice I/36 nejsou navrhována obslužná zařízení. Jejich 
případná výstavba bude předmětem podnikatelské činnosti jiných investorů v dohodě 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 
 
 Všechny navržené varianty přeložky silnice I/36 vyžadují úpravu a přeložky silnice 
III/32225 v úseku od silnice II/333 po její napojení na stávající I/36 v Rybitví. 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 
dokončení 

 
 Termíny realizace záměru nejsou doposud stanoveny, ve vazbě na ostatní připravované 
(a potřebné) silniční stavby v oblasti Pardubicka nelze předpokládat zahájení výstavby před r. 
2015. 
 
 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Kraj:  Pardubický 
Obce:  Černá u Bohdanče  
  Lázně Bohdaneč  
  Rybitví 
 
             
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a 

správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat  
 
 Správní úřad – Krajský úřad Pardubického kraje v rámci další přípravy posuzované 
stavby bude vydávat následující rozhodnutí: 
 

– rozhodnutí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, 
a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí).  

  
 Správní úřad – Magistrát města Pardubic v rámci další přípravy posuzované stavby 
bude vydávat následující rozhodnutí: 
 

– rozhodnutí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v 
platném znění, 

– rozhodnutí podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění, 

– rozhodnutí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
– rozhodnutí podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

v platném znění, 
– rozhodnutí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, v platném znění, 
– souhlas k umístění stavby podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 

v platném znění, 
– rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí). 
 
 Správní úřad – Městský úřad Lázně Bohdaneč v rámci další přípravy posuzované stavby 
bude vydávat následující rozhodnutí: 
 

– rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí). 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 
 

B.II.1. Půda 
 
 Trvalé zábory půdy jsou vyčísleny a porovnány pro obě posuzované varianty A a B 
v následujících tabulkách, s rozdělením podle dotčených katastrálních území a základních 
charakteristik půdy. Výpočty vycházejí z technických parametrů navržených variant dle 
zpracované vyhledávací studie. 
 
 Půdy dotčeného území náleží IV. a V. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. 
Jedná se o půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných 
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. Záměrem budou 
dotčeny půdy BPEJ 3.21.10, 3.21.12, 3.23.10, 3.64.01 a 3.66.01. Hlavní půdní jednotky jsou 
detailně prezentovány v kapitole C.2.3. Půda. 
 

varianta A 

katastrální území BPEJ 

třída 
ochrany 

zemědělské 
půdy 

hlavní 
půdní 

jednotka  

trvalý 
zábor 
(ha) 

3.21.10 IV. 21 8,10 
3.23.10 IV. 23 0,13 
3.64.01 IV. 64 1,46 

Lázně Bohdaneč 

3.66.01 V. 66 0,27 
Černá u Bohdanče  3.21.10 IV. 21 0,99 

3.21.10 IV. 21 1,54 
Rybitví 

3.21.12 IV. 21 0,35 
trvalý zábor celkem (ha, %) 18,35 100,0 
zemědělská půda (ha, %) 12,83 69,9 

vodní plocha (ha, %) 0,27  1,5  
ostatní plocha (ha, %) 5,00  27,2 

PUPFL (ha, %) 0,26 1,4 
     Pozn.: PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

varianta B 

katastrální území BPEJ 

třída 
ochrany 

zemědělské 
půdy 

hlavní 
půdní 

jednotka  

trvalý 
zábor 
(ha) 

3.21.10 IV. 21 5,75 
3.23.10 IV. 23 0,13 
3.64.01 IV. 64 1,60 

Lázně Bohdaneč 

3.66.01 V. 66 0,46 
Černá u Bohdanče  3.21.10 IV. 21 0,97 

3.21.10 IV. 21 1,20 
Rybitví 

3.21.12 IV. 21 0,18 
trvalý zábor celkem (ha, %) 16,31 100,0 
zemědělská půda (ha, %) 10,29 63,1 

vodní plocha (ha, %) 0,31 1,9 
ostatní plocha (ha, %) 5,28 32,4 

PUPFL (ha, %) 0,42 2,6 
     Pozn.: PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa 
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trvalý zábor varianta A varianta B 

celkem (ha) 18,35 16,31 

ZPF (ha, % z celku) 12,83 69,9 10,29 63,1 
IV. třída ochrany (ha, % ZPF) 12,56 97,9 9,83 95,5 
V. třída ochrany (ha, % ZPF) 0,27 2,1 0,46 4,5 

 
 Z analýzy vyplývá, že varianta B je vhodnější než varianta A jak z hlediska rozsahu 
celkových trvalých záborů, tak z hlediska velikosti záborů zemědělské půdy a nevýznamně i 
tříd ochrany zemědělského půdního fondu. Naopak varianta A zasahuje méně do lesních 
pozemků, vodních ploch a ostatních ploch (především stávající silniční pozemky). 
 
 Obě posuzované varianty silnice I/36 zasahují do ochranného pásma lesů (dle § 14 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění), a sice v rozsahu cca 4,40 ha (varianta 
A), respektive cca 3,81 ha (varianta B). Bližší popis lesních pozemků, se kterými se silnice 
I/36 dostává do střetu, včetně jejich ochranných pásem, je uveden kapitolách C.2.7 a  D.I.7. 
 
 Dočasné zábory vyvolané posuzovanou stavbou nelze v tomto stupni projektové 
přípravy stanovit. 
 
 

B.II.2. Voda 
 
 Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění je k nakládání s povrchovými 
nebo podzemními vodami nezbytné povolení příslušného vodohospodářského orgánu. 
 
 Spotřebu vody ve variantě A a B lze obecně rozdělit do dvou fází: 
 

– fáze výstavby 
– fáze provozu 

 
PITNÁ VODA 
 
Fáze výstavby 
 
 Voda bude spotřebována v místech zařízení staveniště, kde bude zajištěno připojení na 
veřejný vodovod nebo kam bude pitná voda přivážena. Plochy pro zařízení staveniště budou 
určeny ve fázi projektové a výrobní přípravy stavby.  
 
 Lázně Bohdaneč jsou napojeny na tzv. Východočeskou vodárenskou soustavu. Do 
města je přiváděna voda dvěma potrubími DM 250 a 300 m z vodojemu Kunětická hora 
s akumulací 15 000 m3 a s hladinou vody na kótě 272 – 277 m n.m. Využívány jsou však i 
původní zdroje (studna a 3 vrty) v jihovýchodní části obce při silnici I/36 ve směru na 
Semtín. Současný odběr z nich je však nízký a pohybuje se v průměru kolem 0,38 l/s. 
 
 Objem spotřeby vody bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a 
vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze 
konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (dle 
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vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů): 
 

druh pot řeby vody 
směrné číslo ro ční pot řeby vody 

pop ř. jiný ukazatel (m 3) položka 
provozovny místního významu, kde se vody 

neužívá k výrobě 
na jednoho zaměstnance v jedné 

směně 

45. 

s výtoky, WC a přípravou teplé vody 
v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností 

sprchování teplou vodou u provozoven 
s nečistým provozem 

40* 

Pozn.: * cca 110 litrů za směnu a den v nepřetržitém provozu 
 
Fáze provozu 
 
 Ve fázi provozu nebude odběr pitné vody prováděn. 
 
TECHNOLOGICKÁ VODA 
 
Fáze výstavby 
 
 Ve fázi výstavby bude potřeba provozní voda zejména v případě následujících činností: 
 

– výroba betonových směsí, 
– ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí, 
– oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení. 

 
 Předpokládá se, že největší množství vody se spotřebuje v místě zařízení staveniště a 
výrobny betonových směsí. 
 
 Neopominutelnou nutností bude projednání odběrů s příslušným vodohospodářským 
orgánem a správcem konkrétního toku nebo zdroje, z něhož bude odběr prováděn. Možným 
blízkým zdrojem technologické vody jsou místní vodoteče (Opatovický kanál, Černská 
strouha, Rajská strouha). 
 
Fáze provozu 
 
 Ve fázi provozu nebude třeba technologickou vodu zajišťovat. 
 
POŽÁRNÍ VODA 
 
Fáze výstavby 
 
 Případný požadavek na požární vodu může vzniknout v areálu stavebního dvora či 
přímo na staveništi a bude pokryt ze zdrojů provozní vody. 
 
Fáze provozu 
 
 Ve fázi provozu nebude zajištění požárních vod požadováno.  
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SHRNUTÍ 
 
 Nároky na množství vody potřebné ve fázi výstavby i provozu nejsou významné a nelze 
předpokládat, že by v této oblasti způsobily jakýkoli deficit v potřebě vody. 
 
 Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, 
v platném znění. Odebíraná množství a podmínky případného odběru musí být dohodnuty se 
správcem příslušného vodního zdroje. 
 
 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
SUROVINOVÉ ZDROJE 
 
 Zajištění surovin pro výstavbu bude předmětem výrobní přípravy zhotovitele. Při 
výstavbě budou využity suroviny o rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby – 
bude se jednat o asfalt, beton, kamenivo, štěrkodrť, štěrkopísek a zeminy do násypů. Jako 
zdroj štěrkopísků může sloužit některé z nedalekých ložisek této suroviny. 
 
 Nejbližší současně využitelné ložisko nerostných surovin se nachází cca 5,5 km SV od 
Lázní Bohdaneč. Jedná se o ložisko štěrkopísků Čeperka I a Čeperka, evidované jako 
dobývací prostor těžený (http://mapmaker.geofond.cz). Cca o 2 km blíže stejným směrem je 
situován systém dobývacích prostorů Stéblová I-VI (také štěrkopísky), v současnosti však již 
s ukončenou těžbou. Ještě blíže, cca 2,5 km SV, je vyhlášeno chráněné ložiskové území 
Lázně Bohdaneč (štěrkopísky), a přímo v záměrem dotčeném území je vymezeno 
nebilancované ložisko Bohdaneč-Černá (psamity, štěrk) a neschválená prognóza Bohdaneč 
(štěrkopísky), do budoucna však nelze reálně počítat s jejich využitím (bližší zdůvodnění 
v kapitole C.1.2).  
  
ELEKTRICKÁ ENERGIE 
 
Fáze výstavby  
 
 Nepředpokládá se významnější spotřeba elektrické energie. Dodávka elektrické energie 
bude zajišťována pro zařízení staveniště, výrobnu betonových směsí, při provádění 
řemeslných prací spojených s použitím elektrických strojů a nástrojů, osvětlení atd. 
 
Fáze provozu  
 
 Ve fázi provozu nebude nutné elektrickou energii zajišťovat.  
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
 
 Silnice I/36 je součástí nadřazené silniční sítě silnic I. třídy a výstavbou obchvatu Lázní 
Bohdaneč se její význam a funkce nezmění. 
 



Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat                   TRANSCONSULT s.r.o. 
Dokumentace záměru podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

21 

 Posuzovaný záměr je stavbou dopravní infrastruktury a součástí řešení je kromě vlastní 
trasy silnice I/36 i řešení křižovatek se stávající silniční sítí, které zajistí dopravní napojení 
(dopravní obsluhu) okolního urbanizovaného území. Stavba tak nemá žádné další požadavky 
na dopravní infrastrukturu. 
 
 Po dobu výstavby se předpokládá přednostní využívání stávající silniční sítě (I/36, 
II/333, III/3238, III/32225) a pouze minimální využívání místních komunikací. Při snímání 
ornice z pozemků ZPF a při zřizování konstrukčních vrstev vozovky a podoloží (aktivní zóny a 
nízkých násypů) bude pro dopravu stavebních hmot přednostně využívána trasa v ose 
budoucího obchvatu. 
 
JINÁ INFRASTRUKTURA 
 
 Součástí stavby budou vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí. Z technické 
infrastruktury bude ve stavbě vybudováno pouze veřejné osvětlení průjezdního úseku 
Rybitvím, které případně zajistí i osvětlení souběžné cyklostezky (není součástí posuzovaného 
záměru). 
 
 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Fáze výstavby 
 
 Posuzovaný záměr není bodovým zdrojem znečišťování ovzduší. 
 
 Plošným zdrojem znečištění ovzduší se může stát ve fázi výstavby, kdy budou 
prováděny skrývkové a výkopové práce. V případě jejich kombinace s déletrvajícím suchem a 
větrným počasím mohou částečky orniční a podorniční vrstvy půdy do jisté míry způsobit 
znečištění ovzduší.   
 
 Vzhledem k proměnlivosti tohoto působení a jeho krátkodobosti nelze jeho vliv exaktně 
vyhodnotit. Tento stav je však časově omezen a lze mu čelit zkrápěním zdroje znečištění. 
 
Fáze provozu 
 
 Posuzovaný záměr je liniovou stavbou, na níž se budou pohybovat mobilní zdroje 
znečišťování ovzduší – automobily.  
 
 V současné době je tímto zdrojem silnice I/36 Chýšť - Lázně Bohdaneč - Pardubice. 
Zůstane jí i v době po zprovoznění obchvatu Lázně Bohdaneč, ovšem při mnohem menším 
zatížení automobilovým provozem než je tomu v současnosti (bude ji užívat zejména 
zdrojová doprava okolních obcí). Tranzitní doprava se přesune na obchvat. 
  
Charakteristické znečišťující látky z dopravy 
 
 Při charakterizování relativní významnosti emisí byl hodnocen vzájemný vztah mezi 
množstvím dopravou vyprodukovaných emisí a jejich závažnosti z hlediska dopadů na zdraví 
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člověka. Jako charakteristické emise z dopravy byly pro potřebu této dokumentace vybrány 
oxidy dusíku, oxid uhelnatý, benzen, benzo(a)pyren a suspendované částice frakce PM10. 
 
Použité emisní faktory 
 
 Výpočet množství emisí vyprodukovaných provozem motorových vozidel 
v posuzovaných variantách vedení silnice I/36 za zvolené časové období (rok) vychází z 
hodnoty tzv. emisního faktoru, která udává množství konkrétní škodliviny, vyprodukované 
jedním automobilem na trase jednoho kilometru. 
 
 Ve Věstníku MŽP (částka 10, říjen 2002) byl Sdělením č. 36 odboru ochrany ovzduší 
určen pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla PC program MEFA-02. Jedná se o 
emisní faktory pro oxidy dusíku, oxid uhelnatý, benzen, benzo(a)pyren, suspendované 
částice frakce PM10. Výpočet koncentrací oxidu dusičitého je proveden programem Symos 97, 
verze 2003, a to na základě zadaných emisních faktorů pro oxidy dusíku. 
 
 Výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla vyžaduje v programu MEFA v.02 zadání 
následujících vstupních dat: 
 
Výpočtový rok – 1995 až 2010 
 

– determinuje emisní úroveň vozidla (v daném výpočtovém roce lze zvolit pouze ty 
emisní úrovně, které již vstoupily v EU v platnost; viz tabulka v bodu Emisní úroveň), 

– reflektuje snižování obsahu síry v motorové naftě v rámci současných i připravovaných 
změn normativních kvalitativních parametrů motorových paliv v EU, 

– reflektuje proces stárnutí katalytických konvertorů motorových vozidel, naopak 
nereflektuje proces stárnutí osobních automobilů konvenčních, bez katalyzátorů 
výfukových plynů (množství produkovaných emisí těchto vozidel rozhodující měrou 
závisí na technickém stavu pohonné jednotky a výfukového systému; zhoršování 
technického stavu těchto vozidel lze jen velmi obtížně korelovat s jejich stářím, 
mnohem více odpovídá pečlivosti prováděné údržby). 

 
 V případě výpočtů týkajících se záměru „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat“ byl 
zadán nejzažší výhledový rok, pro který byly emisní faktory zpracovány, tj. rok 2010. V roce 
2030, který je v této rozptylové studii výhledovým rokem a pro něhož jsou počítány 
koncentrace znečišťujících látek (na podkladě výhledových intenzit dopravy pro rok 2030), 
lze očekávat úspornější motory automobilů, významné procento hybridních automobilů a 
elektromobilů. Jinými slovy dojde k nižší produkci emisí z automobilové dopravy, než je 
uvažováno v této studii. Výsledky výpočtů jsou tudíž na straně bezpečnosti.   
 
Kategorie vozidla – osobní automobil (O), lehký nákladní automobil (LNA), těžký nákladní 

automobil (TNA), autobus (BUS) 
 

– nejsou zahrnuty kategorie jednostopých a třístopých vozidel a speciálních vozidel 
(stavební stroje, zemědělská technika), které jsou z hlediska dopravní četnosti 
prakticky nevýznamné, 

– v případě TNA (celková hmotnost >3,5 t) jsou jako standard uvažována vozidla 
s průměrnou vytížeností 50 %, 

– do kategorie BUS jsou zahrnuty jak autobusy MHD, tak i dálkové autobusy. 
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 V případě výpočtů týkajících se záměru „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat“ bylo 
uvažováno se všemi výše uvedenými kategoriemi vozidel. 
 
Palivo – benzin, motorová nafta, stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněné uhlovodíkové plyny 

(LPG) 
 

– kategorie benzin zahrnuje všechny druhy automobilových benzinů oktanových hodnot 
91 až 98, včetně olovnatých, 

– kategorie motorová nafta zahrnuje i směsnou bionaftu (obsahující 30 % hm. 
methylesterů řepkového oleje), jejíž emisní parametry jsou prakticky srovnatelné 
s běžnou motorovou naftou čistě ropného původu (problematika výfukových emisí 
škodlivin ze spalování bionaft je dále studována a případné úpravy emisních faktorů 
budou zahrnuty v další verzi programu MEFA), 

– pohon plynnými palivy, CNG a LPG, je uvažován pouze v případě kategorií vozidel O a  
BUS. 

 
 V případě výpočtů týkajících se záměru „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat“ byl 
jako palivo uvažován benzín u osobních automobilů (dále jen O) a nafta u lehkých nákladních 
automobilů (dále jen LNA), těžkých nákladních automobilů (dále jen TNA) i autobusů. 
 
Emisní úroveň – konvenční, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 
 

– kategorie konvenční se týká vozidel splňujících emisní limity platné ještě před emisními 
úrovněmi EURO (u těchto vozidel nebyla ještě realizována žádná technická opatření na 
pohonné jednotce či výfukovém systému za účelem snížení emisí škodlivin, např. 
katalytické konvertory výfukových plynů, recirkulace spalin apod.), 

– časový harmonogram vstupu emisních limitů EURO v platnost v EU je uveden 
v následující tabulce: 

 
platnost od roku 

předpis EURO 
osobní automobily LNA TNA + BUS 

EURO 1 1993 1994 1992 

EURO 2 1996 1998 1996 

EURO 3 2000 2002 2000 

EURO 4 2005 2006 2005 

 
– jako standard pro výpočet emisních parametrů kat. BUS s plynovým pohonem byly 

uvažovány emisní parametry autobusů vybavených motory LIAZ M1.2C-ML636NGE 
(pohon CNG) a LIAZ M1.2C-ML636PBEM (pohon LPG), tyto motory splňují v případě 
pohonu LPG emisní limit EURO 2 a v případě CNG emisní limit EURO 3. 

 
 V případě výpočtů týkajících se záměru „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat“ bylo u 
všech druhů projíždějících motorových vozidel uvažováno s technickými parametry 
respektujícími EURO 4. Důvodem je skutečnost, že ve výhledovém roce 2030 lze 
předpokládat, že po silnicích budou v této době jezdit pouze automobily splňující požadavky 
předpisu EURO 4.  
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Rychlost jízdy – hodnoty 5, 10, 20, ... 120, 130 km/h 
 

– rychlost jízdy vozidel v kategorii TNA a BUS je omezena pouze do 100 km/h, 
– rychlostí vozidel nepřevyšující 20 km/h lze v řadě případů simulovat podmínky jízdy 

s velmi nízkou plynulostí, kdy může docházet ke snížení účinnosti katalytických 
konvertorů výfukových plynů v důsledku jejich chladnutí pod tzv. „light-off“ teplotu. 

 
 V případě výpočtů týkajících se posuzovaného záměru bylo uvažováno s následujícími 
rychlostmi – na obchvatu 90 km/h, v uzavřené obci 50 km/h a na stávající silnici I/36 mimo 
obce 80 km/h. 
 
Podélný sklon vozovky – hodnoty -10, -9, -8, ..., 0, ... +8, +9, +10 % 
 
 Uvažované sklony jednotlivých úseků komunikací se pohybují v rozmezí 0 až 3 %, 
podrobně jsou uvedeny v tabulkách v příloze C. Rozptylová studie. 
 
Intenzity dopravy   
 
 Intenzity dopravy, s nimiž pracuje rozptylová studie, jsou odvozeny z následujících 
podkladů: 
  

– Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005, ŘSD ČR, 
– Výhledové koeficienty růstu automobilové dopravy 2005 – 2040, ŘSD ČR. 

 
PŘEDPOKLÁDANÉ INTENZITY DOPRAVY V ROCE 2030 V NULOVÉ VARIANTĚ 
 
Nulová varianta – stav bez realizace obchvatu Lázní Bohdaneč 
Úsek od začátku všech variant po okružní křižovatku na Masarykově náměstí 

kategorie automobil ů počet automobil ů/24 hodin 

osobní automobily 9 939 

lehké nákladní automobily do 3,5 t 1 175 

těžké nákladní automobily nad 3,5 t 1 588 

autobusy 106 

 
Nulová varianta – stav bez realizace obchvatu Lázní Bohdaneč 
Úsek od okružní křižovatky na Masarykově náměstí po křižovatku v Rybitví 

kategorie automobil ů počet automobil ů/24 hodin 

osobní automobily 18 810 

lehké nákladní automobily do 3,5 t 2 239 

těžké nákladní automobily nad 3,5 t 1 727 

autobusy 293 
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PŘEDPOKLÁDANÉ INTENZITY DOPRAVY V ROCE 2030 V AKTIVNÍ VARIANTĚ A NEBO B 
 
Obchvat Lázní Bohdaneč ve variantě A nebo B 
Úsek od začátku obchvatu po napojení stávající silnice I/36 v místě křížení Opatovického kan. 

kategorie automobil ů počet automobil ů/24 hodin 

osobní automobily 7 979 

lehké nákladní automobily do 3,5 t 955 

těžké nákladní automobily nad 3,5 t 1 358 

autobusy 106 

 
Obchvat Lázní Bohdaneč ve variantě A nebo B 
Úsek od napojení stávající silnice I/36 v místě křížení Opatovického kanálu po křižovatku se 
silnicí II/333  

kategorie automobil ů počet automobil ů/24 hodin 

osobní automobily 7 979 

lehké nákladní automobily do 3,5 t 955 

těžké nákladní automobily nad 3,5 t 1 358 

autobusy - 

 
Obchvat Lázní Bohdaneč ve variantě A nebo B 
Úsek od křižovatky se silnicí II/333 po křižovatku se silnicí III/32225 

kategorie automobil ů počet automobil ů/24 hodin 

osobní automobily 15 210 

lehké nákladní automobily do 3,5 t 1 909 

těžké nákladní automobily nad 3,5 t 1 437 

autobusy - 

 
Obchvat Lázní Bohdaneč ve variantě A nebo B 
Úsek od křižovatky se silnicí III/322 25 po křižovatku se stávající silnicí I/36 v Rybitví 

kategorie automobilů počet automobilů/24 hodin 

osobní automobily 16 466 
lehké nákladní automobily do 3,5 t 2 045 
těžké nákladní automobily nad 3,5 t 1 685 
autobusy - 

 
Stávající silnice I/36 
Úsek od napojení na obchvat v místě křížení Opatovického kanálu po okružní křižovatku na 
Masarykově náměstí 

kategorie automobil ů počet automobil ů/24 hodin 

osobní automobily 1 960 

lehké nákladní automobily do 3,5 t 220 

těžké nákladní automobily nad 3,5 t 230 

autobusy 106 
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Stávající silnice I/36 
Úsek od okružní křižovatky na Masarykově náměstí po křižovatku v Rybitví 

kategorie automobil ů počet automobil ů/24 hodin 

osobní automobily 3 600 

lehké nákladní automobily do 3,5 t 330 

těžké nákladní automobily nad 3,5 t 290 

autobusy 293 

 
Výpočet množství emitovaných škodlivin 
 
 Jedná se o výpočet, jehož cílem je porovnat absolutní hodnoty vyprodukovaných emisí 
v roce 2030 v posuzovaných variantách. 
 
 Výpočet zohledňuje: 

– délky komunikací, 
– kategorie motorových vozidel, 
– intenzity dopravy ve výhledovém roce 2030, 
– emisní faktory (zohledňující technickou úroveň motorových vozidel, jejich kategorii, 

použité palivo, rychlost jízdy vozidel a podélný sklon komunikace). 
 

NOx CO benzen benzo(a)pyren PM10 varianta 
kg/rok kg/rok kg/rok g/rok kg/rok 

nulová 10 738 16 814 94 5,826 374 

A 
+ 

stávající I/36* 

11 436 
+ 2 456 
= 13 892 

16 448 
+ 3 582 
= 20 030 

104 
+ 18 
= 122 

9,955 
+ 1,090 

= 11,045 

399 
+ 73 
= 472 

B 
+ 

stávající I/36* 

11 639 
+ 2 456 
= 14 095 

16 723 
+ 3 582 
= 20 305 

106 
+ 18 
= 124 

10,201 
+ 1,090 

= 11,291 

406 
+ 73 
= 479 

Pozn.: * Jedná se o součet emitovaných znečisťujících látek produkovaných na obchvatu (ve 
variantě A a B) a  na stávající silnici I/36. 

 
 Vyšší množství vyprodukovaných emisí v aktivních variantách A a B ve výhledovém 
roce 2030 oproti nulové variantě má svůj původ zejména ve větších délkách obchvatu ve 
variantě A a B (6 691 m a 6 832 m) oproti nulové variantě (5 817 m) a větší předpokládané 
rychlosti vozidel v aktivních variantách (90 km/hod, 50 km/hod pouze v závěrečném úseku 
v Rybitví) oproti variantě nulové (50 km/hod v obcích, 80 km/hod mimo obce). Rozdíl mezi 
aktivními variantami je z pohledu produkce emisí velmi malý, prakticky zanedbatelný.  
 
 
B.III.2. Odpadní vody 
 
 Odpadní vody jsou v § 38 zákona č. 254/200Sb., o vodách, v platném znění definovány 
takto: 
 
Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a 
jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou 
jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost 
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povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze 
skládek odpadu. 
 
SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY 
 
Fáze výstavby 
 
 Splaškové vody budou vznikat převážně v zařízení staveniště. V těchto místech se 
předpokládá buď realizace bezodtokových žump, jejichž obsah bude pravidelně odvážen na 
nejbližší biologickou čistírnu odpadních vod, nebo domovních ČOV nebo kanalizací 
napojených na stávající kanalizační stoky. Rozhodujícím faktorem pro jednu z možných 
variant bude umístění a rozsah zařízení staveniště. 
 
 Objem splaškových vod bude malý a celkově nevýznamný. 
 
Fáze provozu 
 
 Ve fázi provozu nebudou vznikat splaškové vody. 
 
TECHNOLOGICKÉ ODPADNÍ VODY 
 
Fáze výstavby 
 
 Do skupiny těchto vod lze zařadit vody vznikající zejména při čištění stavebních 
mechanizmů. Tyto vody budou vznikat v zařízení staveniště nebo ve stálých zařízeních 
zhotovitele stavby (stavebních dvorech), na zpevněných místech k tomu určených, 
opatřených usazovacími nádržemi s nornými stěnami. Přesný způsob následující likvidace 
takto předčištěných odpadních vod nelze v tomto stupni přípravy stavby stanovit. Pokud 
nebude k dispozici recirkulační oplachovací systém, bude předčištěná voda čerpána 
z bezodtoké jímky do cisterny a následně odvážena do čistírny odpadních vod. Množství 
technologických odpadních vod nebude významné, protože na staveništi se bude pohybovat 
pouze omezený počet nákladních automobilů a stavebních mechanizmů. Opatření zabraňující 
znečištění vod a půdy musejí být náplní plánů organizace výstavby. Jejich garantem je 
zhotovitel stavby. 
 
Fáze provozu 
 
 Ve fázi provozu nebudou vznikat technologické odpadní vody. 
 
SRÁŽKOVÉ VODY 
 
Fáze výstavby 
 
 Srážkové vody budou na plochách staveniště i nadále zasakovat nebo povrchově stékat 
a vzhledem k tomu, že za normální situace není předpokládán jejich kontakt se závadnými 
nebo nebezpečnými látkami, nebudou pro povrchové a podzemní vody představovat zvýšené 
riziko. 
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Fáze provozu 
 
 Srážkové vody budou z povrchu vozovky díky příčnému a podélnému sklonu sváděny 
do souběžných otevřených příkopů zaústěných do stávajících vodotečí. V místech zaústění 
silničních příkopů do recipientů budou instalovány odlučovače pevných a ropných látek, jejich 
technické řešení musí zohlednit místní podmínky (vysoká úroveň hladiny podzemní vody 
apod.). 
 
SHRNUTÍ 
 
 Ve fázi přípravy lze předpokládat, že nebude vznikat velké množství odpadních vod. 
Jejich vznik bude pouze přechodný po dobu výstavby a v době provozu stavby nebude 
nadále pokračovat. 
 
 Před zahájením a v průběhu výstavby bude třeba příslušnému vodohospodářskému 
orgánu doložit způsob zneškodňování splaškových vod. Česká inspekce životního prostředí 
navíc požaduje doložit stanovisko příslušného vodoprávního úřadu k vypouštění 
předčištěných srážkových vod do recipientů. 
 
 Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, 
v platném znění a souvisejícími předpisy.  
 
 
B.III.3. Odpady 
 
 V důsledku stavební činnosti vzniknou při provádění stavby odpady. Nakládání 
s odpady je upraveno zejména následujícími předpisy: 
 

– zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších  zákonů, v platném 
znění, 

– vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam  nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 
v platném znění, 

– vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, 
– vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich    

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění, 

– vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 
elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi, 

– metodickým pokynem č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 
výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP, září 2003), 

– metodickým pokynem č. 4 odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi (Věstník MŽP, březen 2008). 

 
 V souladu s § 10 a 11 výše uvedeného zákona má každý povinnost předcházet vzniku 
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze 
zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a 
životní prostředí. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 
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 Odpad je nutno zařadit podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. 
V následujících tabulkách jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů, jejich kód, 
název druhu odpadu, kategorie odpadu a doporučené způsoby nakládání s těmito odpady. 
 
Odpady produkované ve fázi výstavby 
 

kód název skupiny, podskupiny odpad ů, 
druhu odpadu 

kategorie 
odpadu *  

návrh 
nakládání 

s odpadem 

zdroj odpadu 
(činnost) 

05 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO 
ZPRACOVÁNÍ UHLÍ 

05 01 Odpady ze zpracování ropy 
05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky N biodegradace úkapy, havárie 

08 
ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ  NÁTĚROVÝCH 
HMOT (BAREV, LAK Ů A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ A 
TISKAŘSKÝCH BAREV 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, použ ívání a odstra ňování barev a lak ů 

  zatřídí původce odpadu 
skládkování, 

spalování 
používané nátěrové 

materiály 

08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání  ostatních nát ěrových hmot 
(včetně keramických materiál ů) 

  zatřídí původce odpadu 
skládkování, 

spalování 
používané nátěrové 

materiály 

13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROM Ě JEDLÝCH OLEJ Ů A 
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05 A 12) 

13 01 Odpadní hydraulické oleje 
  zatřídí původce odpadu recyklace ze stavebních strojů 

13 02 Odpadní motorové, p řevodové a mazací oleje 
  zatřídí původce odpadu recyklace ze stavebních strojů 

15 ODPADNÍ OBALY, ABSORP ČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY 
A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 Obaly (v četně odd ěleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O, N 
deponování, 

spalování 

obaly používané na 
staveništi 

15 02 Absorp ční činidla, filtra ční materiály, čisticí tkaniny a ochranné od ěvy 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. 
olej. filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N spalování 

znečištěné dřevní 
piliny, písek, fibroil, 

Vapex, hadry - 
havárie; likvidace 

asfaltových emulzí při 
pokládání vozovky 
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kód název skupiny, podskupiny odpad ů, 
druhu odpadu 

kategorie 
odpadu *  

návrh 
nakládání 

s odpadem 

zdroj odpadu 
(činnost) 

17 STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY 
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton O recyklace 
zbytky betonové 
krajnice, dotčené 
inženýrské sítě 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O recyklace demolice chatek 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo O štěpkování 
kácené stromy, 
demolice chatek 

17 02 03 Plasty O recyklace 
dotčené inženýrské 

sítě 

17 03 Asfaltové sm ěsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
recyklace, 

skládkování 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  
17 03 01 

O recyklace 

materiál z demolice 
vozovky 

17 04  Kovy (v četně jejich slitin) 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz  O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

recyklace 

zbytky výztuže, 
svodidla, demolice 

chatek, dotčené 
inženýrské sítě 

17 05  Zemina (v četně vyt ěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
kamení a vyt ěžená hlušina 

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

O skládkování ** 
výkopová zemina, 
rozebíraný podsyp 

vozovky 

17 09 Jiné stavební a demoli ční odpady 

17 09 03 

Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

N skládkování 

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

O skládkování 

různé 
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kód název skupiny, podskupiny odpad ů, 
druhu odpadu 

kategorie 
odpadu *  

návrh 
nakládání 

s odpadem 

zdroj odpadu 
(činnost) 

20 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIV NOSTENSKÉ, 
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z Ú ŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO 
SBĚRU 

20 01 Složky z odd ěleného sb ěru (krom ě odpad ů uvedených v podskupin ě 15 01) 
20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 
recyklace 

odpad ze zařízení 
staveniště 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
recyklace, 

deponování 

výbojky a zářivky 
používané na 

staveništi a v zařízení 
staveniště 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O štěpkování dřevní odřezky 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 
recyklace 

odpad ze zařízení 
staveniště 

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené O skládkování různé 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
skládkování, 

spalování 
odpad ze zařízení 

staveniště 

     
Pozn.:  * O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad 

** využití na stavbě (k terénním úpravám) není možné z důvodu překročení limitů znečištění 
stanovených v příloze č. 9 zákona č. 185/2001, o odpadech, v platném znění 

 
Odpady produkované ve fázi provozu 
 

kód název skupiny, podskupiny odpad ů, 
druhu odpadu 

kategorie 
odpadu *  

návrh 
nakládání 

s odpadem 

zdroj odpadu 
(činnost) 

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEUR ČENÉ 

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z r ůzných druh ů dopravy (v četně stavebních stroj ů)       
a odpady z demontáže t ěchto vozidel a z jejich údržby 

16 01 03 Pneumatiky O 
recyklace, 

skládkování zbytky pneumatik aut 

20 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIV NOSTENSKÉ, 
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z Ú ŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO 
SBĚRU 

20 02  Odpady ze zahrad a park ů (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O kompostování 

20 02 02 Zemina a kameny O 
druhotné 
využití, 

skládkování 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O skládkování 

údržba zeleně 
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kód název skupiny, podskupiny odpad ů, 
druhu odpadu 

kategorie 
odpadu *  

návrh 
nakládání 

s odpadem 

zdroj odpadu 
(činnost) 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 03 Uliční smetky O 
skládkování, 
spalování 

údržba komunikací, 
odpad z vpustí 

     
Pozn.:    * O = ostatní odpad 
 
 Většina uvedených odpadů bude v rámci přípravy, realizace stavby a provozu silnice 
I/36 produkována v malých množstvích nebo množstvích odpovídajících rozsahu 
posuzovaného záměru a při správném nakládání s nimi nepřinášejících problémy ve vztahu 
k životnímu prostředí. 
 
PODMÍNKY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
 Původce odpadů musí přesně specifikovat způsob shromažďování, třídění a skladování, 
využívání či odstranění odpadů. Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
 
 Shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 5, 6, 7 vyhlášky č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  
 
 Zemina z výkopů (předpokládá se minimální objem) bude uložena v místě stavby, 
případně na meziskládce a bude zpětně použita na zásypy výkopů (násypy), pokud bude 
splňovat limity znečištění stanovené přílohou č. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění (využití vytěžené zeminy vyhovující stanoveným limitům znečištění k 
terénním úpravám není považováno za nakládání s odpadem). Zemina nevyhovující limitům 
znečištění bude uložena na řízené skládce odpadů. 
 
 V průběhu výstavby je původce odpadů povinen vést v souladu s § 21 vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, 
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a produkované odpady předat 
do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu 
odpadů nebo k využití nebo odstranění odpadů. Vedení evidence odpadů musí být prováděno 
tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení a nakládání s odpady 
dokladovat. 
 
 Zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných 
předpisů, zejména se jedná o odstraňování nebezpečných odpadů (N). Odpadový materiál, 
který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován odděleně do 
zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
Shromažďovací místa nebezpečných odpadů musí být řádně označena a vybavena 
identifikačním listem nebezpečného odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění. S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na 
základě rozhodnutí příslušného správního úřadu, kterým je udělen souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady podle ustanovení § 16 odstavce 3 zákona o odpadech. 
 



Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat                   TRANSCONSULT s.r.o. 
Dokumentace záměru podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

33 

 V souladu s § 39 zákona o odpadech je původce odpadů dále povinen ohlašovat 
odpady, a to v případě, že nakládal s více jak 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok 
nebo s více jak 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok. Ohlašovací povinnost splní 
zasláním pravdivého a úplného hlášení o odpadech a způsobech nakládání s nimi do 15. 
února následujícího roku. 
 
 Odstranění odpadů z provozu a údržby komunikací podle platných předpisů je 
povinností správce komunikace. 
 
 V kapitole D.IV. této dokumentace jsou uvedeny následující podmínky týkající se 
odpadů: 
 

– předcházet vzniku odpadů, minimalizovat jejich množství; odpady, vzniklé během 
výstavby, předat přednostně k druhotnému využití, 

 
– specifikovat po dobu výstavby způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, 

využití či nezávadného odstranění odpadů; konkretizovat prostor pro shromažďování a 
skladování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu, zabezpečit je 
před odcizením a únikem; shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 
5, 6, 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 
znění, 
 

– v průběhu výstavby je původce odpadů povinen vést v souladu s § 21 vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, 
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a produkované odpady 
předat do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení ke 
sběru a výkupu odpadů nebo k využití nebo odstranění odpadů; vedení evidence 
odpadů musí být prováděno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její 
vyhodnocení a nakládání s odpady dokladovat, 
 

– zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných 
předpisů, zejména se jedná o odstraňování nebezpečných odpadů (N); odpadový 
materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován 
odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných 
proti dešti; shromažďovací místa nebezpečných odpadů musí být řádně označena a 
vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění; s nebezpečnými odpady může původce 
nakládat pouze na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu, kterým je udělen 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle ustanovení § 16 odstavce 3 zákona 
o odpadech, 

 
– v souladu s § 39 zákona o odpadech je původce odpadů dále povinen ohlašovat 

odpady, a to v případě, že nakládal s více jak 50 kg nebezpečných odpadů za 
kalendářní rok nebo s více jak 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok; 
ohlašovací povinnost splní zasláním pravdivého a úplného hlášení o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi do 15. února následujícího roku, 

 
– v rámci kolaudačního řízení doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a 

množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich odstranění, 
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– v souvislosti s využitím vytěžených zemin k úpravám povrchu terénu (vytváření 
násypových těles) dokladovat, že vytěžené zeminy vyhovují limitům znečištění pro 
jejich využití k úpravám povrchu terénu, stanoveným v příloze č. 9 zákona č. 185/2001 
Sb., odpadech, v platném znění. 

 
 

B.III.4. Ostatní 
 
HLUK 
 
Fáze výstavby 
 
 V době výstavby bude bezprostřední okolí stavby ovlivňováno hlukem stavebních strojů 
a těžkých nákladních vozidel. Maximální hlučnost stavebních mechanismů ve vzdálenosti 5 m 
je v rozpětí 80 – 95 dB. Největším zdrojem hluku bude nákladní doprava při manipulaci se 
sejmutou ornicí a provádění zemních prací, dovozu materiálu na staveniště apod.. 
 
 Nutným opatřením, minimalizujícím vliv hluku v době provádění stavebních prací, je 
optimální technický stav stavebních mechanismů, minimalizace jejich činnosti na nejnutnější 
možnou dobu a omezení (minimalizace) činnosti v nočních hodinách. 
 
 Staveništní dopravu je třeba přednostně vést v trase navržené silnice, co nejdále od 
obytné zástavby. 
 
 Trasy staveništní dopravy budou dohodnuty s dotčenými obcemi a příslušným 
dopravním úřadem. 
 
Fáze provozu 
 
 Po uvedení přeložky silnice I/36 do provozu bude vznikat hluk vyvolaný pohybem 
vozidel po nové a souvisejících silnicích. Výsledná hladina hluku je ovlivňována těmito 
základními skupinami faktorů: 
 

– intenzitou a skladbou dopravy a dalšími charakteristikami dopravy, jako jsou styl,  
plynulost a rychlost jízdy, povrch vozovky, podélný sklon vozovky apod.,  

 
– druhem a technických stavem dopravních prostředků, 

 
– uspořádáním a charakteristikou ovlivňované zástavby. 

 
 Podrobné hlukové posouzení dotčeného území v okolí nulové varianty a aktivních 
variant A a B včetně navržení nápravných opatření je součástí hlukové studie, která tvoří 
přílohu B této dokumentace. 
 
VIBRACE 
 
 Vibrace mohou vznikat po dobu výstavby i provozu. 
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Fáze výstavby 
 
 Vibrace mohou vznikat v důsledku činnosti stavebních mechanizmů a nákladních 
automobilů zajišťujících výstavbu. 
 
Fáze provozu 
 
 Ve fázi provozu bude zdrojem vibrací vlastní silniční provoz. 
  
 Hlavními faktory, které ovlivňují intenzitu vibrací, jsou intenzita a skladba dopravy, 
rychlost pohybu dopravního proudu a stav povrchu používané komunikace. Velikost přenosu 
vibrací je ovlivněna stavbou geologického podloží, druhem stavební konstrukce budov a 
vzdáleností budov od komunikace. Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla 
s vozovkou. 
 
 Důsledky vibrací z dopravy se mohou projevit pouze u objektů bezprostředně přilehlých 
ke stávajícím komunikacím. Frekvence těchto vibrací se pohybují v rozmezí 30 – 150 Hz 
s amplitudami výjimečně několik desítek mikrometrů. 
 
 Záměr nebude i s ohledem na příhodné kvartérní geologické podloží zdrojem 
nadměrných vibrací. 
 
ZÁŘENÍ  
 
 Vlastní stavba bude zdrojem infračerveného záření vyvolaného tepelnými účinky 
motorů vozidel. 
 
ZÁPACH  
 
 V rámci stavebních prací, při pokládce živičného povrchu nové silnice I/36, bude na 
krátkou vzdálenost několika desítek metrů působit zápach vznikající odpařováním směsi 
těkavých uhlovodíků z horké asfaltové směsi. Toto působení bude krátkodobé a vzhledem 
k větší vzdálenosti záměru od zástavby zanedbatelné, nanejvýš velmi málo významné 
(Rybitví). 
 
 

B.III.5. Doplňující údaje 
 
 Trasa nové silnice I/36 je navržena tak, aby při dodržení technických podmínek a 
norem pro projektování silnic co nejvíce kopírovala stávající terén. Terénní podmínky 
zájmového území umožňují ohleduplné výškové vedení silnice s nízkými násypy a prakticky 
bez zářezů. V trase varianty A se předpokládají významnější násypy pouze cca mezi km 
1,450 a 2,700 (s maximem cca 2,5 m) a mezi km 2,720 a 4,570 (s maximem cca 4 m za 
přemostěním Rajské strouhy). V trase varianty B se předpokládají významnější násypy 
obdobně pouze cca mezi km 1,410 a 2,730 (s maximem cca 2,5 m) a mezi km 2,750 a  
4,600 (s maximem cca 2,5 m).  
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 Převedení komunikace přes významnější vodní toky (Černskou strouhu, Opatovický 
kanál, Rajskou strouhu) i drobnější vodoteče bude realizováno ve všech případech pomocí 
nízkých jednopolových mostů. 
 
 Posuzovaná stavba bude maximálně respektovat stávající vztahy v území a kopírovat 
stávající terén, a proto v souvislosti s ní nelze hovořit o významných zásazích do krajiny ani 
terénních úpravách. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH 

CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ  
 
C.1.1. Chráněná území přírody a územní systém ekologické 

stability 
 
 Z hlediska ochrany přírody se v posuzovaném území v těsné blízkosti navržených 
variant A a B obchvatu Lázní Bohdaneč nachází národní přírodní rezervace (NPR) 
Bohdanečský rybník a rybník Matka, která je součástí Evropsky významné lokality 
Bohdanečský rybník a rybník Matka (CZ0533308) a ptačí oblasti Bohdanečský rybník 
(CZ0531012). V ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny) je území evidováno pod číslem 2419. 
 
 Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka – rozsáhlé 
mokřady, rákosiny a drobné lesíky v okolí Bohdanečského rybníka a rybníka Matka. Botanická 
a zejména ornitologická lokalita. Význam této lokality je dán i tím, že je současně ptačí 
oblasti, evropsky významnou lokalitou a nadregionálním biocentrem.   
 
 Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka byla vyhlášena roku 
1988 (tehdy jako státní přírodní rezervace). Rozprostírá se na ploše zhruba 250 hektarů. 
Toto území představuje komplex vodních a mokřadních biotopů vytvořených kolem jednoho z 
největších existujících rybníků bývalé pernštejnské soustavy. Zahrnuje slatinné louky, lesy, 
křoviny a rozsáhlé rákosiny s hnízdištěm bahenního a vodního ptactva. Je i důležitou 
zastávkou tažných ptáků a s několika dalšími rybníky (např. Sejval, Pětinoha, Švihov) patří k 
chráněným ornitologickým stanovištím. Nachází se zde mnoho chráněných druhů rostlin a 
živočichů. Bohdanečský rybník (plocha 158 ha) je jeden z nejstarších rybníků pernštejnské 
rybniční soustavy a je připomínaný již roku 1480. 
 
 Soustava obou rybníků, Bohdanečského a Matky, byla s okolními rákosinami a vlhkými 
loukami v minulosti jednou z nejbohatších botanických lokalit. Dodnes je zoologicky i 
botanicky významnou lokalitou. Na vodní plochu rybníků navazuje celá hydrologická řada 
pobřežních společenstev rákosin, slatinných luk a dalších porostů. Z nejvzácnějších 
rostlinných druhů je uváděn především hlízovec Loeselův, bublinatka menší nebo zevar 
nejmenší. Během mykologického průzkumu zde bylo nalezeno téměř 300 druhů vyšších hub. 
Uvedená oblast je především nejvýznamnější ornitologickou lokalitou Pardubicka. Hnízdí zde 
několik kriticky ohrožených druhů vodního a mokřadního ptactva – bukáček malý, bukač 
velký či chřástal malý. Zajímavostí také je, že za tahu se pravidelně objevuje orlovec říční, 
orel mořský, volavka bílá a kormorán velký. Hnízdí zde také hohol severní, sýkořice vousatá, 
slavík modráček, chřástal kropenatý, cvrčilka slavíková, rákosník velký a moudivláček lužní. 
 
 Evropsky významná lokalita Bohdanečský rybník a rybník Matka (CZ0533308) 
– prioritní druhy ochrany:   
     kuňka ohnivá (Bombina bombina), 
     vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia), 
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     modrásek bahenní (Maculinea nausithous), 
     modrásek očkovaný (Maculinea teleius). 
 
 Ptačí oblast Bohdanečský rybník (CZ0531012) – předmětem ochrany ptačí oblasti 
je populace chřástala kropenatého (Porzana porzana) a jeho biotop. 
 
 Posuzované varianty přeložky silnice I/36 se popisovaného chráněného území dotýkají 
na jihozápadním cípu Bohdanečského rybníka (hranice ochrany sahá až ke stávající silnici 
I/36). 
 
  Posuzovanými variantami silnice I/36 bude dotčena následující lokalita chráněné podle 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění: 
 
Alej k Neratovu – registrovaný významný krajinný prvek (VKP č.68) 
 
 Jedná se o alej letitých domácích dřevin (dubu zimního a letního, javoru mléč, lípy 
srdčité a velkolisté a olše lepkavé) a introdukovaných dřevin (dubu červeného, lípy stříbrné a 
jírovce maďal) při silnici III/0361 do Neratova. Význam je historický (založení je datováno 
pravděpodobně v době výstavby Opatovického kanálu), krajinářský (významná dominanta) a 
ekologický (jádro nadregionálního biokoridoru).   
 
 Obě varianty silnice I/36 tento liniový registrovaný významný krajinný prvek kříží, a to 
nedaleko od jeho východního okraje (křížení stávající I/36 a Opatovického kanálu). 
 
 Co se týká významných krajinných prvků ze zákona, varianta A prochází lesy 
(předpokládaný zábor cca 2630 m2) a kříží 10 vodních toků, mimojiné Brožovku, Černskou 
strouhu, Rajskou strouhu a Opatovický kanál. Varianta B také prochází lesy (předpokládaný 
zábor cca 4210 m2) a ke křížení s vodními toky dochází 11krát (také mimojiné Brožovka, 
Černská strouha, Rajská strouha a Opatovický kanál). V bezprostřední blízkosti stávající i 
nové silnice I/36 leží čtyři rybníky – Bohdanečský rybník a tři rybníky lokality Na Sádkách (1 
větší, 2 menší). Výstavbou obchvatu Lázní Bohdaneč nebude přímo do rybníků (vodní plochy) 
zasaženo, stavba si vyžádá pouze břehové úpravy v krátkých úsecích. 
  
 V blízkosti posuzovaného obchvatu města Lázně Bohdaneč neleží žádný přírodní park či 
památný strom. Nejbližším přírodním parkem je cca 12 km vzdálený Přírodní park Heřmanův 
Městec. Nejbližším památným stromem je stromořadí 41 ks dubů (dub letní) rostoucích při 
hranici k.ú. Lázně Bohdaneč a Semtín, téměř 2 km od uvažovaných variant silnice I/36. 
 
 Mezi chráněné složky životního prostředí patří i územní systém ekologické stability 
(ÚSES), který je zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definován jako 
„vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
které udržují přírodní rovnováhu“. Varianty silnice I/36 procházejí v bezprostřední blízkosti 
nadregionálního biocentra (NRBC) Bohdaneč a kříží osu nadregionálního biokoridoru (NRBK) 
K 72 Polabský luh – Bohdaneč (severozápadní polovina obou variant prochází ochranným 
pásmem NRBK). Co se týká lokálního ÚSES, varianta A kříží 2 lokální biokoridory (LBK 4, LBK 
23) a prochází lokálním biocentrem (LBC 21) v délce cca 240 m, varianta B kříží 3 lokální 
biokoridory (LBK 4, LBK 20, LBK 23). 
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 NRBC Bohdaneč zahrnuje NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, Zábranské 
rybníky, písník Oplatil jižně od silnice Staré Ždánice – Stéblová a lesy na severovýchod od 
Lázní Bohdaneč. Je zde zastoupena vegetace pramenišť a rašelinišť, bylinná vodní a pobřežní 
vegetace, ostřicové rákosiny, ostřicové mokřady, hydrofilní a mezofilní trávníky, mokřadní a 
pobřežní křoviny a lesy. 
 
 NRBK K 72 Polabský luh – Bohdaneč je tvořen dvěma větvemi. Nivní větev je 
vedena podél Opatovického kanálu, který je vyhlášen technickou památkou. Úsek od 
Opatovického kanálu k Přelovicím je místy s neúplným břehovým porostem a s polnostmi 
v bezprostředním okolí. Části protékající lesem, či jej obtékající, jsou funkční. V prostoru 
sádek jsou aleje věkovitých dubů, registrované jako významný krajinný prvek - Alej 
k Neratovu. Úsek v prostoru sádek je posílen krátkou spojkou severně od sádek. Borová 
větev je vedena severně od nivní větve. Osa biokoridoru byla doplněna o dvě krátká 
propojení (u Neratova a Opatovic nad Labem), aby její vedení podél Opatovického kanálu 
nebylo přerušeno. 
 
 LBC 21, nazvané V Olšinách, má rozlohu cca 3 ha a je charakteristické poměrně 
rozmanitou biotou. Jižní část tvoří lužní porost ve zbažinělé terénní depresi s převažujícími 
zástupci společenstva svazu Alnion glutinosae (olše, netýkavka malokvětá, přeslička bahenní, 
tetlucha kozí pysk, skřípina lesní, zblochan vodní, ďáblík bahenní). V severozápadní části se 
nachází mladší lužní porost zarůstající terénní depresi s olší, vrbou a břízou, okraj lesa tvoří 
dub, osika, bez hroznatý a svída, v bylinném patře dominuje rákos obecný, kopřiva, konopáč 
sadec, netýkavka malokvětá, orobinec širokolistý a přeslička bahenní. Severovýchodní část 
tvoří porost dubu, břízy a olše, s podrostem jeřábu, bezu hroznatého, ostružiníku a krušiny a 
v bylinném patře s netýkavkou malokvětou, třtinou rákosovitou a papratkou samičí. Na 
severu přechází porost do boru s dubem a břízou a obdobným podrostem. Uprostřed 
podkovovitého lesního celku je „ostrov“ orné půdy se semenným porostem, nezahrnutý do 
biocentra. Podél severozápadní hranice probíhá koryto odvodňovacího kanálu zarostlé 
společenstvem svazu Calthion, pleveli a místy keři (bříza, bez černý a olše). 
 
 LBK 4 je biokoridor vymezený podél Rajské strouhy od nadregionálního biocentra 
Bohdaneč ve směru jejího toku po soutok s Černskou strouhou (LBK 7, LBK 6). V intravilánu 
Lázní Bohdaneč není biokoridor plně funkční pouze v prostoru autobusového nádraží, přírodě 
blízký charakter mají doprovodné porosty především před a za intravilánem města. Dominují 
tak porosty luhů svazu Alnion incanae s topolem, olší, vrbou a jasanem, bohatým keřovým 
patrem a eutrofními druhy v patře bylinném. 
 
 LBK 20, nazvaný V Kocmoudě, je dlouhý cca 3 km a spojuje LBK 6 (Černská strouha), 
LBC 21 a LBC 22 (Stará Kolonie). Od Černské strouhy probíhá přerušovaný pás tvořený 
topolem, olší, jasanem, břízou a bezem černým, dále biokoridor pokračuje okrajem dubového 
a borového lesa až k biocentru V Olšinách. Za biocentrem je biokoridor navržen k založení 
(orná půda), následně směřuje do lesního porostu V Kocmoudě (vyšší světlý bor s dubem a 
břízou s převahou společenstva svazu acidofilních doubrav Genisto germanicae - Quercion), 
krátce prochází po orné půdě za garážemi v Rybitví a konečně prochází lesním komplexem 
borových doubrav. 
 
 LBK 23, nazvaný Olšinky, je dlouhý cca 2 km a je spojnicí pravého labského břehu a 
LBK 20 v místě lesního porostu V Kocmoudě. Nejprve prochází mlázím topolu, borovice, břízi 
a habru a porostem lípy, javoru a dubu podél hráze odkaliště Lhotka, poté probíhá podél 



Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat                   TRANSCONSULT s.r.o. 
Dokumentace záměru podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

40 

malého vodníto toku, degradovaných segmentů lužních porostů a po nevyužitých plochách a 
orné půdě. V zájmovém území pak kopíruje odvodňovací kanál, zarostlý společenstvi svazu 
Calthion a Phragmition a pleveli, s doprovodem keřů (trnka, bez černý, olše, jeřáb, dub). 
  
SHRNUTÍ 
 
 Při vedení obchvatu Lázní Bohdaneč tak dojde k následujícím střetům záměru 
s chráněnými prvky přírody a krajiny a prvky ÚSES: 
 
Ve variantě A: 
 

– registrovaný významný krajinný prvek Alej k Neratovu, 
– významný krajinný prvek – lesy, vodní toky, 
– nadregionální biokoridor Polabský luh – Bohdaneč, 
– 1 lokální biocentrum, 
– 2 lokální biokoridory. 

  
Ve variantě B: 
 

– registrovaný významný krajinný prvek Alej k Neratovu, 
– významný krajinný prvek – lesy, vodní toky, 
– nadregionální biokoridor Polabský luh – Bohdaneč, 
– 3 lokální biokoridory. 
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C.1.2. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ochranná 
pásma vodních zdrojů, chráněná ložisková území, 
dobývací prostory, poddolovaná území, sesuvná území 

 
 Území dotčené záměrem neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, 
ochranném pásmu vodních zdrojů, chráněném ložiskovém území, dobývacím prostoru, 
poddolovaném území ani sesuvném území. Nejbližší ochranné pásmo vodních zdrojů je OPVZ 
I. a II. stupně při stávající silnici I/36 Lázně Bohdaneč – Semtín, nejbližší chráněné ložiskové 
území je CHLÚ Lázně Bohdaneč (surovina - šterkopísky, cca 2,5 km SV), nejbližší těžený 
dobývací prostor je Čeperka I a Čeperka (surovina - štěrkopísky, cca 5,5 km SV), nejbližší 
netěžený dobývací prostor je Stéblová I-VI (surovina - štěrkopísky, cca 3,5 km SV). 
 
 Obchvat Lázní Bohdaneč prochází mezi km 0,120 a 4,650 varianty A, resp. km 0,120 a 
4,640 varianty B ochranným pásmem II. stupně přírodních léčivých zdrojů peloidů a vod 
lázeňského místa Lázně Bohdaneč. 
 
 Přeložka silnice I/36 je vedena v km 2,800 až 4,400 varianty A, resp. km 2,800 až 
4,550 varianty B přes území vymezené Českou geologickou službou - Geofondem jako 
nebilancované ložisko Bohdaneč-Černá (psamity, štěrk) a ve třech úsecích (varianta A: km 
1,900-2,500, km 2,800-2,900, km 4,000-5,080, varianta B: km 1,900-2,500, km 2,830-2,930, 
km 4,000-5,200) přes území neschválené prognózy Bohdaneč (štěrkopísky). Charakter 
evidování těchto surovinových zdrojů odpovídá situování uvnitř výše uvedeného ochranného 
pásma přírodních léčivých zdrojů, do budoucna nelze počítat s jejich překlasifikováním a 
využitím, a tedy ani jejich střetem s trasou silnice I/36. 
 
 

C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického 
významu 

 
 V zájmovém území se nenacházejí památkové rezervace, památkové zóny nebo 
významné archeologické lokality. Záměrem bude dotčena kulturní památka Opatovický kanál, 
silnice I/36 bude kanál překonávat přemostěním v km 1,200 varianty A, resp. km 1,190 
varianty B. 
 
 Opatovický kanál je významnou technickou kulturní památkou Pardubického kraje. Pod 
názvem „vodní kanál Opatovický“ a rejstříkovým číslem 25076/6-4411 je evidován 
v ústředním seznamu kulturních památek. Představuje základní vodní dílo pernštejnské 
rybniční soustavy. Počátek má u labského jezu před Vysokou nad Labem a zpět do Labe se 
vlévá u Semína. Měří 32,5 km a ještě i po půl tisíciletí slouží účelům, k jakým byl vybudován. 
Je stavebně technickou památkou raně renesančního vodního stavitelství. Hlavní funkcí 
Opatovického kanálu bylo napájení okolních rybníků, především Velké a Malé Čeperky, 
Oplatila, Jezera, Bohdanečského, Sopřečského a dalších rybníků, s nimiž je spojen napájecími 
struhami. Základní, dodnes dochovanou podobu, dostal kanál v roce 1513 od svého stavitele 
Viléma z Pernštejna, který jím napájel svých 230 rybníků pardubické rybniční soustavy. Na 
několika místech se kanál kříží s níže položenými vodotečemi díky důmyslné konstrukci 
akvaduktů. Jeden z nich je možné ještě dnes najít u Semína. Zajímavé je, že kanál v 
minulosti sloužil také jako součást bohdanečského dřevěného vodovodu. S menšími obtížemi 
je splavný po celé délce toku.  
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 V širším území je dále vyhlášeno 9 kulturních památek v katastru Lázní Bohdaneč a 1 
kulturní památka v Rybitví. Z nich za zmínku stojí dvě památky nejbližší navrhované silnici 
I/36. V Lázních Bohdaneč je to hřbitovní kaple sv. Jiří s areálem (rejstříkové číslo 19816/6-
2051), situovaná na vyvýšenině na jižním okraji města, cca 100 m od variant A i B silnice 
I/36. Jedná se o architektonicky sladěný areál hřbitova s dominující kaplí, hřbitov je místem 
posledního odpočinku řady významných bohdanečských osobností. Ve vzdálenosti cca 130 m 
jižně od obou posuzovaných variant na začátku Rybitví je to pak venkovský dům - rodný dům 
Václava Veverky (21199/6-4388). Veverkův rodný dům je typická zemědělská usedlost, na 
přilehlé zahradě stojí památník bratranců Veverkových a na místě, kde Veverkovi poprvé v 
roce 1827 orali, je postaven monument ruchadla. 
 
 
C.1.4. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru 

únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní 
poměry v dotčeném území 

 
 Zájmové území nelze řadit mezi území hustě zalidněná, jak dokládá mimojiné kapitola 
C.2.9. Blízkost krajského města Pardubic však má za následek silné vazby na hustě zalidněné 
území.  
 
 Za území zatěžované nad míru únosného zatížení lze považovat zastavěnou část Lázní 
Bohdaneč podél stávající silnice I/36, která prochází centrální částí města a působí nadlimitně 
hlukem z dopravy (v roce 2005 projíždělo v úseku Bukovka – centrum Lázní Bohdaneč 
celkem 9 651 automobilů za 24 hodin, v úseku centrum Lázní Bohdaneč – Rybitví celkem 16 
044 automobilů za 24 hodin). Tuto skutečnost např. dokumentuje protokol č. 
h138/2009/FFPU (Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové), který je přílohou hlukové 
studie. Výše uvedený protokol uvádí: 
 
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu na stávající silnici I/36 v chráněném venkovním 
prostoru staveb pro bydlení čp. 48, Lázně Bohdaneč, ul. Šípkova: 
 

– hodnota hluku v době denní LAeq,16h = 68,1 ± 2,0 dB  
 (hygienický limit pro „starou hlukovou zátěž“ v denní době = 70 dB) 
– hodnota hluku v době noční LAeq,8h = 62,9 ± 2,0 dB 

 (hygienický limit pro „starou hlukovou zátěž“ v noční době = 60 dB) 
 
 V blízkosti projektovaného záměru (cca 25 m od varianty B a cca 80 od varianty A), 
jižně od obce Lázně Bohdaneč, se nachází areál bývalé skládky Liškovský. Skládka byla 
uzavřena a zabezpečena v roce 1993. Jedná se o starou ekologickou zátěž s rizikem 
kvalitativním nízkým a rizikem kvantitativním bodovým. 
 
    V posuzovaném území nejsou dále známy žádné další staré ekologické zátěže, žádná 
složka životního prostředí není ovlivněna extémními poměry. 
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C.2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
 V této kapitole budou charakterizovány a v následujících kapitolách hodnoceny vlivy na 
tyto složky životního prostředí: 
 

– ovzduší a klima, 
– hluková situace, 
– voda, 
– půda, 
– horninové prostředí a přírodní zdroje, 
– fauna a flóra, 
– ekosystémy a les, 
– krajina, 
– obyvatelstvo, 
– hmotný majetek a kulturní památky. 

 
 

C.2.1. Ovzduší a klima 
 
KLIMATICKÉ POMĚRY 
 
 Zájmové území se nachází v Pardubické kotlině s rovinným georeliéfem a nadmořskou 
výškou 215-220 m n.m. Krajina je modelována vodními toky, zejména Opatovickým kanálem, 
Černskou a Rajskou strouhou a drobnými toky.     
 
 Zájmová oblast Pardubicka se nachází v teplé klimatické oblasti T, v klimatické 
jednotce T2. Tuto jednotku charakterizuje dlouhé léto teplé a suché, velmi krátké přechodné 
období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátká, mírně teplá, suchá až velmi 
suchá zima, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Číselné hodnoty jednotlivých 
charakteristik klimatické jednotky T2 uvádí následující tabulka. Zájmová oblast je 
charakteristická spíše vláhovým deficitem a vyššími teplotami vzduchu. 
 
Klimatické charakteristiky teplé klimatické jednotky T2 
 

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

Počet mrazových dnů 100-110 
Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota vzduchu v lednu -2 až -3 °C 
Průměrná teplota vzduchu v dubnu 8-9 °C 

Průměrná teplota vzduchu v červenci 18-19 °C 
Průměrná teplota vzduchu v říjnu 7-9 °C 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90-100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období (IV-IX) 350-400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období (X-III) 200-300 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 

Počet dnů zamračených 120-140 
Počet dnů jasných 40-50 

       Zdroj: QUITT (1971) 
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Teplota vzduchu a srážkové poměry 
 
      Základní rámec teplotních a srážkových poměrů je určen fyzickogeografickou polohou 
zájmové oblasti, která se odráží v zastoupení konkrétní klimatické jednotky T2. Velmi 
významnou roli přitom hraje absolutní nadmořská výška koridoru navrhovaného obchvatu 
Lázní Bohdaneč, která se pohybuje v rozmezí od 215 do 225 m n.m. 
 
Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu ve 0C a srážkový úhrn v mm 
 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok o bdobí 

teplota vzduchu 

Pardubice 
- letiště 

-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 1901-50* 

Hradec Králové -2,1 -0,2 3,5 8,4 13,5 16,7 18,1 17,6 13,9 9,1 3,6 -0,3 8,5 1961-90** 

srážkový úhrn 

Hradec Králové 36,3 31,8 33,8 38,8 72,1 75,0 71,1 83,1 50,0 39,2 43,0 42,6 617 1961-90** 

Zdroj: * Podnebí ČSSR (1961), ** http://www.chmi.cz 
 
Oblačnost a sluneční svit 
 
 Základem všech klimatotvorných procesů je sluneční záření, které je však plošně 
sledováno nejméně ze všech klimatických prvků. Nejinak je tomu i v zájmové oblasti, kterou 
radiační síť ČHMÚ t.č. detailně přímo nepostihuje. Nedostatek měřených dat o intenzitě 
globálního slunečního záření lze pro praktické účely také celkem úspěšně vyvážit popisem 
meteorologických prvků, které intenzitu slunečního záření na zemském povrchu ať už přímo, 
či nepřímo ovlivňují (např. oblačnost, délka slunečního svitu, případně znečištění ovzduší). Při 
interpretaci radiačních měření je třeba vždy zohledňovat velkou vazbu globálního (přímého a 
difúzního) slunečního záření na oblačnost, případně znečištění ovzduší. Z toho plyne i 
obrovská časoprostorová variabilita skutečných hodnot radiačních parametrů a obtížná 
interpolovatelnost dostupných dat. 
 
 Nejintenzivněji člověk při jakékoliv své činnosti vnímá délku slunečního svitu. Ta 
významně ovlivňuje i techniku jízdy ve vazbě na technický stav vozidel provozovaných na 
silnicích. Průměrná délka slunečního svitu se v širším zázemí zájmové oblasti mění v závislosti 
na ročním období v rozmezí cca 1,30 - 8,30 hodin za den.  V zájmové oblasti nastávají 
v zimě, převážně za anticyklonálního počasí, četnější případy horších osvitových podmínek, 
které jdou na vrub mlze, nebo nízké, včetně inverzní, oblačnosti, proto i z hlediska 
dopravního je v zájmovém území, také díky relativně vysoké vlhkosti aktivního povrchu, 
významný výskyt mlh. Jsou pozorovány cca ve 25 % dní v roce, nejčastěji samozřejmě 
v jeho chladné polovině od října do února, ale vzácné nejsou ani na jaře a v létě. Největší 
četnost mlh je pozorována v prosinci, ale podle okolních stanic soudě to může být i v říjnu, a 
nejmenší v květnu, ale také v červnu. Mají různý charakter a podle toho často i různou 
hustotu a délku trvání. 
 
Větrné poměry 
     
 Průměrné rychlosti větru se v zájmové oblasti pohybují kolem 3,2 m.s-1 (Pardubice). 
Z hlediska rychlosti větru představují v Pardubicích větry o rychlosti do 1 m s-1 13 % a větry 
o rychlosti nad 5 m.s-1 7% všech případů.  
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Odhad větrné růžice pro lokalitu Pardubice 
 

I. třída stability - velmi stabilní 
rychlost S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří 

1,7 0,30 1,02 2,06 0,45 0,28 0,62 0,98 0,39 5,40 
5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

součet 0,30 1,02 2,06 0,45 0,28 0,62 0,98 0,39 5,40 
II. třída stability – stabilní 

rychlost S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří 
1,7 0,49 1,13 1,66 0,88 0,89 1,33 2,58 1,39 5,51 
5,0 0,04 0,07 0,27 0,16 0,17 0,31 0,46 0,19  
11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

součet 0,53 1,20 1,93 1,04 1,06 1,64 3,04 1,58 5,51 
III. třída stability – izotermní 

rychlost S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří 
1,7 0,54 0,58 1,62 1,14 0,51 0,87 1,69 1,13 2,22 
5,0 0,41 0,87 2,93 1,38 0,75 1,80 5,81 2,15  
11,0 0,02 0,03 0,33 0,23 0,19 0,92 2,25 0,42  

součet 0,97 1,48 4,88 2,75 1,45 3,59 9,75 3,70 2,22 
IV. třída stability – normální 

rychlost S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří 
1,7 0,79 0,69 1,16 1,17 0,72 1,10 1,95 1,34 3,53 
5,0 0,41 0,61 2,68 1,51 0,86 2,11 5,45 1,89  
11,0 0,02 0,02 0,25 0,51 0,39 0,45 1,36 0,28  

součet 1,22 1,32 4,09 3,19 1,97 3,66 8,76 3,51 3,53 
V. třída stability – konvektivní 

rychlost S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří 
1,7 0,33 0,35 0,76 0,40 0,58 0,64 1,00 0,67 1,03 
5,0 0,08 0,12 0,48 0,36 0,47 0,65 0,77 0,24  
11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

součet 0,41 0,47 1,24 0,76 1,05 1,29 1,77 0,91 1,03 
celková r ůžice 

rychlost S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří 
1,7 2,45 3,77 7,26 4,04 2,98 4,56 8,20 4,92 17,69 
5,0 0,94 1,67 6,36 3,41 2,25 4,87 12,49 4,47  
11,0 0,04 0,05 0,58 0,74 0,58 1,37 3,61 0,70  

součet 3,43 5,49 14,20 8,19 5,81 10,80 24,30 10,09 17,69 

Zdroj: ČHMÚ 
 
Mezoklimatické poměry v území 
 
 V zájmovém území dává mezoklimatu základní rámec režim synoptických situací, roční 
doba a georeliéf. Prostor Pardubické kotliny je v závislosti na makrosynoptické situaci na 
jedné straně náchylný ke zvýšené četnosti stabilního zvrstvení ovzduší zejména v chladném 
pololetí, kdy vznikají rozsáhlé teplotní inverze, které jsou doprovázeny četnými 
kondenzačnými jevy a na druhé straně výraznou větrností. Tyto povětrnostní situace mají 
silně nadregionální charakter. 
     
 Z hlediska mezoklimatického jsou významné dva základní typy počasí, při nichž se 
zásadně mění podmínky pro místní modifikace přízemních atmosférických jevů, a tím i 
charakter jejich ovlivnění navrhovanou stavbou (změna cirkulačních podmínek a následně i 
podmínek rozptylu exhalací z dopravy) a naopak i jejich vlivu na stavbu (změna podmínek 
provozu na komunikaci), a to počasí radiační a počasí advekční. 
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 První typ počasí je počasí radiační, kdy se při klidném bezvětrném počasí projevují 
teplotně kontrastní plochy mikrocirkulací, tedy výměnou přízemních vzduchových hmot mezi 
plochami chladnějšími a teplejšími, přičemž pro naše účely je dominující právě tečení 
chladnějšího vzduchu při zemském povrchu na místa, z nichž teplejší vzduch vystupuje do 
vyšších vrstev mezní vrstvy atmosféry.  Zcela logicky je třeba tento typ počasí posuzovat 
samostatně pro denní dobu (pozitivní energetická bilance) a pro noční dobu (negativní 
energetická bilance).  Podle zpracované větrné růžice je četnost takovýchto situací v celém 
zájmovém prostoru poměrně vysoká. Zdaleka nejvýznamnější projevem radiačního typu 
počasí s pozitivní energetickou bilancí je výměna vzduchu mikrocirkulací mezi  plochami, jež 
jsou vůči sobě z hlediska tepelné kapacity kontrastní (např. pole - les, intravilán obce - pole, 
vodní plocha - pole). Pokud vzduch, pohybující se v takovéto mikrocirkulační buňce, zasahuje 
i do prostoru komunikace, může tento proces výrazně ovlivňovat přízemní koncentrace 
exhalací z dopravy a šíření pachových vjemů v jejím okolí, a to jak v pozitivním tak v 
negativním smyslu slova. 
    
 Delší trvání, a ve své podstatě horší důsledky na kvalitu ovzduší, má radiační počasí s 
negativní energetickou bilancí. Vzduch přízemní vrstvy atmosféry a spodní části mezní vrstvy 
atmosféry se v nočních hodinách  za jasného klidného počasí postupně ochlazuje směrem od 
aktivního povrchu do vyšších výšek atmosféry. Díky své větší specifické váze než 
momentálně teplejší vzduch ve vyšších výškách atmosféry se tak vytváří teplotní inverze. Při 
delším setrvání dané situace se může inverze značně prohloubit (teplotní kontrast mezi dolní 
a horní částí atmosféry značně vzroste) a v případě, že je k dispozici dostatek vlhkosti, tak 
jako v zájmové oblasti s četnými velkými vodními plochami a vysokou hladinou podzemní 
vody, jsou doprovázeny častými kondenzačními jevy (např. mlha, rosa). Trvání takových 
situací je závislé na mnoha faktorech, často nadregionálního charakteru. Mohou postupně 
dosáhnout značné mocnosti a intenzity, takže jejich rozpuštění trvá velmi dlouho a bez 
razantního působení advekce není možné, nebo naopak, může být pouze krátkodobým 
důsledkem nočního vyzařování, kdy  je takováto situace jen velmi málo mocná a krátce po 
východu slunce zaniká (druhý případ však může být také iniciačním stadiem  mohutnější a 
trvalejší inverzní situace). 
 
 Inverzní vrstva je velmi proměnlivá a není po celou dobu tvorby inverze stejně mocná. 
Nelze tedy říci, že inverze bude např. od západu do východu slunce stejně mohutná, i když je 
známo, že se po celou dobu bude vytvářet. Stejně tak nelze tvrdit, že se inverze vytvoří 
najednou v celé oblasti. 
 
KVALITA OVZDUŠÍ 
 
 Pravidelný monitoring kvality ovzduší se v dotčeném území neprovádí stálou stacionární 
měřicí stanicí, nejbližšími stacionárními měřicími stanicemi jsou: 
 

– měřicí stanice č. 1418 Pardubice - Rosice (provozuje Magistrát města Pardubice), 
– měřicí stanice č. 1465 Pardubice - Dukla (provozuje ČHMÚ), 
– měřicí stanice č. 1346 Sezemice (provozuje ČHMÚ). 

 
 Měřicí stanice Pardubice - Rosice a Pardubice - Dukla jsou provozovány 
automatizovaným měřicím programem. Počet měření např. v roce 2008 je 321 až 363. 
V případě benzo(a)pyrenu to pak je 88 měření v roce. Měřicí stanice Sezemice je stanicí 
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s manuálním měřicím programem provádějící 346 měření v roce v případě oxidu dusičitého a 
269 v případě PM10. 
 
 Kvalita ovzduší v posuzované lokalitě je odhadnuta na základě následujících výsledků 
měření:  
 

oxid dusi čitý 
(µg/m3) 

oxid 
uhelnatý 
(µg/m3) 

benzen 
(µg/m3) 

benzo(a) 
pyren 

(ng/m 3) 

suspendované 
částice PM 10 

(µg/m3) 
hod. 
max./ 
98%/ 
50% 

kvantil 

roční 
průměr 

max. 
denní 

8hodinový 
průměr 

roční 
průměr 

roční 
průměr 

denní 
max./ 
98%/ 
50% 

kvantil 

roční 
průměr 

měřicí 
stanice rok 

limit 
= 200 

limit 
= 40 

limit 
= 10 000 

limit = 5 limit = 1 
limit 
= 50 

limit 
= 40 

1418-
Pardubice-
Rosice 

85,7/ 
50,7/ 
14,7 

18,0 - 1,2 - - - 

1465-
Pardubice-
Dukla 

82,8/ 
50,3/ 
16,5 

19,5 1 260 1,4 0,8 
107,7/ 
62,6/ 
22,9 

26,1 

1346-
Sezemice 

2008 

- 14,1 - - - 
85,0/ 
50,0/ 
18,0 

20,6 

1418-
Pardubice-
Rosice 

83,0/ 
49,2/ 
13,8 

17,2 - 0,6 - - - 

1465-
Pardubice-
Dukla 

93,2/ 
51,6/ 
16,8 

19,6 1 673 1,0 1,2 
91,4/ 
72,3/ 
22,8 

26,2 

1346-
Sezemice 

2007 

- 13,1 - - - - - 

1418-
Pardubice-
Rosice 

126,8/ 
73,3/ 
16,3 

21,0 - 2,6 - - - 

1465-
Pardubice-
Dukla 

102,9/ 
56,6/ 
15,5 

- 1 396 - 1,3 
276,3/ 
172,1/ 
32,5 

40,9 

1346-
Sezemice 

2006 

- 23,0 - - - 
172/ 
90,0/ 
27,0 

32,9 

1418-
Pardubice-
Rosice 

201,8/ 
103,3/ 
27,2 

34,2 - 1,9 - - - 

1465-
Pardubice-
Dukla 

164,1/ 
62,0/ 
17,0 

20,8 1 768 0,9 1,2 
149,0/ 
96,0/ 
30,0 

35,5 

1346-
Sezemice 

2005 

- 28,5 - - - 
103,0/ 
68,0/ 
25,0 

27,4 

Zdroj: http://www.chmi.cz 
 
 Imisní monitoring Pardubic a jejich okolí probíhá také pomocí mobilní monitorovací 
jednotky jako doplněk k provozovaným stacionárním stanicím. Monitorují se lokality Paramo, 
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Polabiny II, Rosice, Rybitví, Lázně Bohdaneč - náměstí, Náměstí Republiky, křižovatka ulic 
Palacha a Pichlova (střídavě dopoledne a odpoledne, dvě lokality denně po tříhodinových 
měření). Monitorování zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích. 
 
Výsledky mobilního imisního monitoringu 
 

oxid dusi čitý – ro ční průměr 
(µg/m3) 

oxid dusi čitý – maximum 1 hod. 
(µg/m3) 

limit = 40 limit = 200 

měřená 
lokalita 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Lázně 

Bohdaneč 
25,5 32,4 29,0 30,8 43,0 64,2 63,8 52,2 

Rybitví 18,4 20,6 14,9 15,8 81,1 72,2 46,6 46,7 

 
oxid uhelnatý – ro ční průměr 

(µg/m3) 
oxid uhelnatý – maximum 1 hod. 

(µg/m3) 

limit je pouze pro maximální denní 
8hodinový průměr = 10 000 

limit je pouze pro maximální denní 
8hodinový průměr = 10 000 

měřená 
lokalita 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Lázně 

Bohdaneč 
546 577 555 414 1 285 1 284 1 524 1 052 

Rybitví 494 513 418 319 1 694 1 679 1 443 931 

 
částice PM 10 – roční průměr 

(µg/m3) 
částice PM 10 – maximum 1 hod. 

(µg/m3) 

limit = 40 limit je pro 24 hodinový průměr = 50 

měřená 
lokalita 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Lázně 

Bohdaneč 
35,0 24,0 21,4 39,0 323 114 95 208 

Rybitví 23,0 26,0 35,5 36,0 103 137 298 174 

 
benzen – ro ční průměr 

(µg/m3) 

limit = 5 

měřená 
lokalita 

2005 2006 2007 2008 

Lázně 

Bohdaneč 
4,5 3,2 9,0 - 

Rybitví 4,9 4,0 9,9 - 

     Zdroj: http://www.zupu.cz 
 
 Monitorování probíhalo v těchto lokalitách po dobu 20 až 35 dní po třech hodinách 
dopoledne a třech hodinách odpoledne v průběhu celého roku. 
 
 Výsledky měření imisí stacionárními měřicími stanicemi a mobilní měřicí stanicí 
naznačují, že v dotčeném území jsou zastoupeny jak imisní příspěvky z dopravy, tak 
i anonymní imise z místních lokálních a dálkových zdrojů znečištění ovzduší. Při hodnocení 
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koncentrací benzenu (zvláště v roce 2007) lze oprávněně předpokládat, že významná část 
těchto koncentrací nemá v dotčeném území původ v dopravě, ale ve výrobních aktivitách 
pardubických chemických závodů.  
 
 Při odborném odhadu kvality ovzduší v posuzovaném území byly využity výsledky 
měření jak z výše uvedených stacionárních měřicích stanic, tak výsledky mobilního imisního 
monitoringu. 
 
Předpokládaný současný stav kvality ovzduší v dotčeném území 
 

koncentrace zne čišťujících látek 

znečišťující látka hodinový 
průměr 

max. denní 
8hodinový 

průměr 

denní 
průměr 

roční 
průměr 

oxid dusičitý  (µg/m3) 50 - - 20 

oxid uhelnatý (µg/m3) - 1 200 - - 

benzen (µg/m3) - - - 4,2 

benzo(a)pyren (ng/m3) - - - 0,9 

suspendované částice PM10 (µg/m3) - - 47 30 

 
 Při stanovení imisního pozadí posuzované lokality bylo postupováno následujícím 
způsobem: 
  
Oxid dusičitý (roční průměr) – stanovení imisního pozadí vycházelo z výsledků měření 
v Rybitví, které je v současnosti minimálně ovlivňováno dopravou. Výsledky byly použity, po 
konfrontaci s měřením nejbližších stacionárních stanic v letech 2005 až 2008, pro stanovení 
imisního pozadí v lokalitě, na rozdíl od výsledků měření na náměstí v Lázních Bohdaneč – 
okružní křižovatka, která je ovlivňována dopravou ze čtyř komunikací. Automobily v místě 
křižovatky zpomalují, zastavují, rozjíždějí se. Jedná se o atypické místo s vyšší produkcí emisí 
než v kterémkoli jiném místě v Lázních Bohdaneč, a nelze z něj odvozovat imisní pozadí 
dotčeného území. 
 
Oxid dusičitý (hodinový průměr) – stanovení imisního pozadí vycházelo z měření 
stacionárních stanic v letech 2005 až 2008, zejména z průměrných hodnot vypočtených 
z 98% kvantilu. Maximální hodinové hodnoty z mobilní stanice nelze v tomto případě pro 
stanovení imisního pozadí použít právě proto, že nejsou typické, ale maximální. 
 
Oxid uhelnatý (maximální denní 8hodinový průměr) – stanovení imisního pozadí je po 
extrapolaci na 8 hodinový průměr v souladu s výsledky měření jak stacionárních, tak mobilní 
měřicí stanice. 
 
Benzen (roční průměr) – stanovení imisního pozadí vycházelo z měření mobilní stanice jako 
průměr z měření v letech 2005 a 2006.  Výsledky měření v roce 2007 se vymykají výsledům z 
předcházejících let, a nebyly proto využity pro odhad dlouhodobého imisního pozadí 
hodnocené lokality. Lze oprávněně předpokládat, že významná část koncentrace této látky 
v dotčeném území nemá původ v dopravě, ale ve výrobních aktivitách pardubických 
chemických závodů. Atypický nárůst koncentrací benzenu (a jiných aromatických látek) 
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v roce 2007 byl v rámci mobilního monitoringu zaznamenám také na měřicích místech 
Paramo a Náměstí Republiky. 
 
Benzo(a)pyren (roční průměr) – stanovení imisního pozadí vycházelo z měření stanice 1531 
Pardubice-Dukla, která jako jediná v Pardubickém kraji toto měření provádí. Hodnota 
imisního pozadí by měla být v posuzovaném venkovském území nižší než v Pardubicích. 
 
Suspendované částice PM10 (roční průměr) – stanovení imisního pozadí je v souladu 
s výsledky měření jak stacionárních stanic, tak mobilní měřicí stanice. 
 
Suspendované částice PM10 (denní průměr) – stanovení imisního pozadí vycházelo z měření 
stacionárních stanic v letech 2005 až 2008 (z 98% a 50% kvantilu), maximální hodinové 
hodnoty z mobilní stanice nelze v tomto případě pro stanovení imisního pozadí použít, 
protože se jedná o maximální hodinové koncentrace a nikoli denní průměry.  
 
 Podle Sdělení č. 8 odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2007 patří území náležející pod 
stavební úřad Lázní Bohdaneč mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v koncentracích 
PM10 – 24 hodinový průměr (překročeno na 0,9 % plochy území pod správou jmenovaného 
stavebního úřadu) a na 2 % plochy jmenovaného území jsou překročeny hodnoty cílového 
imisního limitu pro benzo(a)pyren. 
 
 
C.2.2. Hluková situace 
 
 Měření stávající akustické situace bylo provedeno Zdravotním ústavem se sídlem 
v Hradci Králové, pracovištěm č. 2 Pardubice ve dvou etapách: 
  

– v průběhu září 2008 (po 1 měřicím místě v Neratově, Lázních Bohdaneč a Rybitví), 
– v průběhu listopadu a prosince 2009 (3 měřicí místa v Lázních Bohdaneč, po 1 měřicím 

místě v Černé u Bohdanče a v Rybitví). 
 
 Tato měřicí místa byla vybrána tak, aby co nejlépe reprezentovala současný hluk 
z dopravy ve vztahu k umístění nulové varianty i varianty A a B (měřicí místa nejbližší 
současné silnici I/36 a měřicí místa nejbližší vedení obchvatu ve variantě A a B). 
 
 Měřicí místa jsou popsána v přílohách hlukové studie (příloha dokumentace B) – 
protokol o měření hluku č. H84/2008/PU a protokol č. H138/2009/FFPU z měření hluku 
v mimopracovním prostředí. 
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Výsledky měření stávající akustické situace 
 

ekvivalentní hladina akustického tlaku (dB) 
naměřené hodnoty  

rok 2008 rok 2009 
měřicí místo 

den noc den noc 

1 
* ul. Šípkova 
(rodinný dům č.p. 416) 

- - 67,0 61,8 

2 
* ul. Šípkova 
(rodinný dům č.p. 48) 

- - 68,1 62,9 

3 
ul. Dr. Tyrše 
(parcela č. 816/2 vedle 
č.p. 168) 

68,0 62,2 - - 

Lázně 
Bohdane č 

4 
ul. Dr. Tyrše 
(rodinný dům č.p. 326) 

- - 70,7 58,3 

Neratov 5 
parcela č. 124/55 
(začátek chatové 
oblasti) 

55,5 49,2 - - 

Černá u 
Bohdan če 

6 
parcela č. 135 
(dům v chatové oblasti) 

- - 37,7 34,8 

Rybitví 7 
ul. Činžovních domů 
(bytový dům č.p. 145) 

56,7 49,6 52,7 41,5 

 
 Měřicí místa s označením * jsou měřicí místa charakterizující hluk z dopravy na stávající 
silnici I/36 v chráněných venkovních prostorech staveb (domů) v těsné blízkosti této 
komunikace. Ostatní měřicí místa (neoznačená hvězdičkou) jsou vzdálená současné silnici 
I/36, ale jsou nejbližší obchvatu ve variantách A a B. 
 
 Z naměřených hodnot vyplývá, že hluk z provozu na stávající silnici I/36 (Šípkova ul.) 
překračuje hygienický limit v chráněném venkovním prostoru stavby pro noční dobu, který je 
v případě „staré hlukové zátěže“ 60 dB (dům č.p. 48 – naměřeno 62,9 dB, dům č.p. 416 – 
naměřeno 61,8 dB). Hygienický limit pro denní dobu 70 dB není překračován. 
 
 V ostatních případech, kde jsou měřicí místa vzdálená od hluku ze silnice I/36 
(Neratov, Černá u Bohdanče i Rybitví) nedochází k překračování hygienických limitů pro 
„starou hlukovou zátěž“ 70 dB v denní době a 60 dB v noční době. Výjimkou je ulice Dr. 
Tyrše v Lázních Bohdaneč, kde jsou tyto limity mírně překračovány vlivem dopravy na této 
ulici (silnice II/333 Lázně Bohdaneč – Přelouč). 
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C.2.3. Voda 
 
Vodní toky 
 
 Lokalita obchvatu leží v povodí Labe a zasahuje do dílčích hydrologických povodí 
Černské strouhy (číslo hydrologického pořadí 1-03-04-035, 1-03-04-036, 1-03-04-44), 
Opatovického kanálu (1-03-04-064) a Rajské strouhy (1-03-04-043). 
 
 Přeložka silnice I/36 ve variantě A i B kříží následující vodní toky (postupně ve směru 
staničení): 
 

– Černská strouha, 2 bezejmenné vodoteče (povodí 1-03-04-035), 
– Opatovický kanál (1-03-04-064), 
– 1 meliorační kanál (ve variantě B křížení 2x), Brožovka (1-03-04-036), 
– Rajská strouha, 1 bezejmenná vodoteč (1-03-04-043), 
– 2 meliorační kanály (1-03-04-044). 

 
 Černská strouha odvodňuje bohdanečskou rybniční soustavu, postupně sbírá povrchové 
vody Brožovky, Rajské strouhy a dalších bezejmenných vodotečí a jižně od Černé u 
Bohdanče se vlévá do Labe. Zvláštní postavení v zájmovém území zaujímá Opatovický kanál. 
Výše uvedené se promítá v následující tabulce: 
 
Seznam významných vodních toků - Příloha č. 1 k vyhlášce č. 267/2005, kterou se mění 
vyhláška č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činností souvisejících se správou vodních toků ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. 

název 
vodního toku 

číslo 
hydrolog. 

pořadí 

délka vodního 
toku (km) 

identifikátor 
vodního toku dle 

HEIS 

vymezení úseku 
vodního toku v 

kategorii významný  
(říční km) 

správce toku  

Černská strouha 1-03-04-036 5,0 10101680 
0,0-5,0 po shybku na 
Opatovickém kanále 

v k.ú. Lázně Bohdaneč 
Povodí Labe 

Opatovický kanál 1-03-04-062 31,8 10100146 - Povodí Labe 

 
 Pro zjištění stavu kvality vod v nejvýznamnějších vodotečích zájmového území byl dne 
13.6.2008 proveden odběr vzorků vod: 
 
Výsledky rozborů povrchových vod 

reakce vody  
(pH) 

chemická 
spot řeba 
kyslíku 

(CHSK Cr - mg/l)  

biologická 
spot řeba 
kyslíku 

(BSK 5 - mg/l) 

chloridy 
(Cl - mg/l) 

ropné látky 
(NEL- mg/l) název 

vodního toku 

6 - 8* 35* 6* 250* 0,1* 
Opatovický kanál 7,8 17,0 3,2 16,2 <0,01 
Černská strouha 7,6 23,0 4,2 24,2 <0,01 
Rajská strouha 7,6 13,0 2,5 26,7 <0,01 
mel. kanál Rybitví - 
Černská strouha 

7,7 80,0 8,2 47,0 <0,01 

Pozn.: * imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod podle přílohy č. 3 k 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

Zdroj: Protokol o zkoušce č. 2883/08 až 2886/08, Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 
Hradec Králové 
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Hydrologické údaje místních vodních toků 
 

název  
recipientu 

profil 
(říční km) 

plocha povodí 
(km 2) 

průměrná 
dlouhodobá 
roční výška 

srážek 
(mm) 

průměrný 
dlouhodobý 

průtok 
(l/s) 

355-denní 
průtok 

(l/s) 

Černská strouha 4,5 27,56 611 99,2 11 
Rajská strouha 1,0 40,55 610 144,0 14 

mel. kanál Rybitví - 
Černská strouha 

100 m nad 
křížením se 

silnicí III/322 25 
1,54 607 5,1 1 až 0 

Pozn.: Opatovický kanál je jednoznačně nejvodnatějším tokem v zájmovém území, v jeho případě 
nebyly průtoky zjišťovány. 

Zdroj:  ČHMÚ, Pobočka Hradec Králové 
 
Vodní nádrže 
 
 Širší zájmové území je velmi bohaté na umělé vodní nádrže v podobě rybníků. Jádrem 
bohdanečské soustavy je Bohdanečský rybník, jehož vodní plocha zaujímá až 158 ha. 
V bezprostřední blízkosti stávající i nové silnice I/36 leží čtyři rybníky – Bohdanečský rybník a 
tři rybníky lokality Na Sádkách (1 větší, 2 menší). Výstavbou obchvatu Lázní Bohdaneč 
nebude přímo do rybníků (vodní plochy) zasaženo, stavba si vyžádá pouze břehové úpravy 
v krátkých úsecích. 
 
Hydrografické a hydrologické poměry   
 

 Širší území náleží do povodí Labe. Především řekou Labe je zprostředkováno vlastní 
odvodnění povrchových a podzemních vod v širším zájmovém území. Jak vyplývá z níže 
uvedené hydrogeologické stavby území, částečně probíhá přesun vodních mas 
podpovrchovou cestou, především v křídových kolektorech a v tektonicky predisponovaných 
oblastech v údolích toků v nižších výškových úrovních dochází k drenáži těchto vod do výše 
zmíněných hlavních povrchových toků. 
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Hydrogeologické poměry  
 

 Celá oblast se nachází v hydrogeologickém rajónu 114 – Kvartérní sedimenty Labe po 
Týnec. Rajon lemující území podél toku Labe od Sezemic po Týnec nad Labem má výrazně 
protáhlý tvar, jehož délka činí téměř 17 km a šířka na východě 3 km, na západě necelý 1 km. 
Tvoří jej štěrkopísky, dosahujících větší mocnosti a plošné rozlohy zejména v pravobřežní 
části Labe, kde od severu k jihu se postupně překládalo koryto Labe. Podložní sedimenty 
svrchní křídy tvoří bazální izolátor. Rozloha rajonu činí 130 km2. Prakticky v celém profilu, 
kromě povrchové polohy písčitojílovitých sedimentů, jsou dokumentovány drobně a středně 
zrnité štěrky s písčitou výplní. Jejich mocnost dosahuje 5 – 15 m, výjimečně až 20 m a závisí 
především na morfologii podloží. V severovýchodní části rajonu, v okolí Bohdanče, 
v návaznosti na rajon 113 se ve větších mocnostech nacházejí váté písky. Na kvartérní 
fluviální uloženiny, resp. jejich terasové stupně, je vázáno významné zvodnění. Dílčí struktury 
jsou vázány na přehloubená koryta, oblasti přiléhající k povrchovému toku jsou s ním v přímé 
hydraulické spojitosti. Hladina podzemní vody je většinou volná, nacházející se v hloubce od 
1 do 4 m pod terénem. Propustnost je průlinová, koeficient filtrace je řádově 10-4 až 10-3 m.s-

1, s výjimkou povrchové vrstvy, kde je propustnost až o dva řády nižší. K dotaci podzemních 
vod z atmosférických srážek dochází v celé rozloze teras, ale holocenní pokryv značně snižuje 
podíl vsaku. Proud podzemní vody směřuje speřeně od okrajů rajonu k páteřnímu toku 
s místními odchylkami, danými geometrií kolektoru jakožto odezvy paleogeografických změn 
říčního koryta Labe. 
 
 Druh a množství látek rozpuštěných v podzemních vodách jsou primárně určeny dvěma 
faktory – kvalitou srážkových vod a mineralizační schopností horninového prostředí. 
Rozhodující vliv na jakost vody mají ve většině případů pochody, k nimž dochází při průniku 
srážkové vody půdní vrstvou. V oblastech křídových hornin platí, že vysoký parciální tlak 
oxidu uhličitého v půdě ve srovnání s atmosférou způsobuje přeměnu nerozpustných 
karbonátových hornin, především uhličitanu vápenatého, na rozpustné hydrogenkarbonáty. 
Mineralizace podzemních vod roste ve směru podzemního toku při zachování typu vody. 
V případě nepřítomnosti střednoturonského krytu, a tedy v oblastech  s volnou hladinou 
spodnoturonské nebo cenomanské vody, však jakost vod kolísá v závislosti na obsahu 
antropogenních iontů (dusičnanů, síranů, chloridů) a bakteriálním znečištění. Naopak 
v oblastech se zachovaným střednoturonským izolátorem dochází vlivem redukčních 
podmínek ke zvýšení koncentrace železnatých iontů a k redukci dusičnanů na dusitany nebo 
amonné ionty. Z hlediska vlivu srážkových vod na kvalitu vod podzemních lze vysledovat 
celkově příznivý trend především v postupném snižování obsahu síranů a kyselosti 
srážkových vod. 
 
 Vodárenské využití rajonu je limitováno jednak existencí ochranného pásma Lázní 
Bohdaneč, jednak značným ovlivněním jakosti vody antropogenní činností. Vody jsou obvykle 
tvrdé, typ Ca-HCO3, výjimečně Ca-SO4, s mineralizací kolem 0,5 g.l-1. Limitům pro pitnou 
vodu nevyhovují  zpravidla dusičnany, Fe a Mn. Stupeň zranitelnosti podzemní vody je 
s výjimkou oblastí s výskytem holocenních hlín vysoký, zatížení území průmyslovou, 
zemědělskou a těžební činnosti je mimořádně vysoké. 
 
 Podložní svrchnokřídové sedimenty náležejí do rajónu 436 Labská křída. V okolí Lázní 
Bohdaneč je na svrchní část tohoto horninového komplexu, konkrétně na pásmo 
připovrchového rozpojení puklin vázána druhá zvodeň s hloubkovým dosahem cca 20 - 30 m 
pod terén, s napjatou hladinou vody, s negativní výtlačnou úrovní. 
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 Z hlediska hydrogeologických kolektorů a jejich kvantitativní charakteristiky lze 
konstatovat, že koeficient transmisivity T v tomto území má hodnotu cca 1,9 x 10-4 až 1,8 x 
10-3 m2/s, což odpovídá střední transmisivitě o specifické vydatnosti q = 0,1 až 1,0 l/s.m a 
přibližné vydatnosti vrtů 0,5 až 5,0 l/s.   
 
Vodohospodářské zájmy 
 
 Lázně Bohdaneč jsou napojeny na tzv. Východočeskou vodárenskou soustavu. Do 
města je přiváděna voda dvěma potrubími DM 250 a 300 m z vodojemu Kunětická hora 
s akumulací 15 000 m3 a s hladinou vody na kótě 272 – 277 m n.m. Využívány jsou však i 
původní zdroje (studna a 3 vrty) v jihovýchodní části obce při silnici I/36 ve směru na 
Semtín. Současný odběr z nich je však nízký a pohybuje se v průměru kolem 0,38 l/s. 
 
 Samostatný zdroj vody v severovýchodní části obce mají lázně (odebírá se kvartérní 
vodní zdroj s vyšší koncentrací železa a manganu), vydatnost činí cca 11 l/s. Zdroj minerální 
vody (prostá teplá voda alkalického typu) z hloubkové úrovně 330 – 375 m, rovněž zásobující 
lázně, má současnou vydatnost cca 1,8 l/s.  V okolí lázní se těží i prostá slatina, neboť zdroj 
minerální vody má jen omezené terapeutické využití. 
 
 Historicky bylo město Lázně Bohdaneč zásobováno vodou z individuálních zdrojů vody 
a dodnes jsou u celé řady objektů tyto domovní studny zachovány. Kromě toho se výjimečně 
zachovaly zdroje vody i u průmyslových či jiných podniků či zařízení. V rámci předběžného 
geotechnického průzkumu (OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí) byly tyto zdroje vody zmapovány a 
pořízena z nich základní dokumentace. Poznatky jsou následující: 
 

– převážná většina studní jsou studny šachtové, mělké (kolem 3m) a většinou se 
používají jako zdroje užitkové vody, zastihují vesměs první zvodeň s volnou hladinou 
podzemní vody, pohybující se v hloubce kolem 2 m pod terénem, jejichž kolektorem 
jsou kvartérní štěrkopísky; 

 
– výjimečně (3 případy) byly dokumentovány hlubší vrtané studny (12 až 16 m), které 

využívají druhou zvodeň, jejímž kolektorem je pásmo připovrchového rozpojení puklin 
slínovců březenského souvrství, hladina podzemní vody je volná s výtlačnou úrovní 
mělce pod povrchem terénu; 

 
– infiltrační povodí obou typů studen je jejich severovýchodní předpolí, drenážní bázi 

představují drobné toky jihozápadně od předmětné lokality; 
 

– úroveň hladiny vody v obou vodních zdrojích, tj. ve svrchnokřídovém i kvartérním, je 
jen velmi málo rozkolísaná, což dokládá dlouhodobě pozorovaný vrt ČHMÚ s označením 
VP327 Bohdaneč s kótou zhlaví 218,25 m n.m. – dosud dokumentované maximum 
pochází z povodňového roku 1997, a to 217.39 m n.m. (23.7.1997), jinak se maximální 
stav pohybuje do kóty  217,30 m n.m. (např. 27.2.2002), minimum bylo zaznamenáno 
na kótě 216,20 m n.m. (18.10.2000). 

 
 Navrhovaný jihozápadní obchvat Lázní Bohdaneč nezasáhne svým vedením žádné 
území CHOPAV ani ochranná pásma vodních zdrojů.  
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 Část území Lázní Bohdaneč má statut lázeňského místa (usnesení rady VčKNV č. 151 
ze dne 20.7.1963), které je vytýčeno hranicí vnitřního lázeňského území, jež je od koridoru 
navržených variant vzdálena cca 750 m. Přírodními léčivými zdroji využívanými v lázeňství 
jsou jednak ložiska slatiny nacházející se v nedalekém okolí a přírodní minerální voda. Vrt 
„Panenka“ pocházející z roku 1913 je hluboký 347,5 m a vrt „Nová Panenka“ je ze 70. let 
minulého století, hluboký 388 m. Charakter minerální vody je ryzí alkalická kyselka. Kromě 
zvýšeného obsahu mineralizace vyniká tento přírodní léčivý zdroj vyšším obsahem 
fluoridových iontů.  
 
 Cca 1 100 m východně od koridoru navrhovaných variant se podle výnosu MZ č.j. LZ/3-
2884-1.460 ze dne 21.4.1960 nalézá „hranice užšího prozatímního ochranného pásma 
peloidů“ (ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů peloidů a vod lázeňského 
místa Lázně Bohdaneč). V tomto ochranném pásmu jsou zakázány všechny činnosti, které 
mohou rušit nebo jinak nepříznivě ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické složení 
nebo hygienickou nezávadnost přírodních léčivých zdrojů.   
 
 Téměř celý záměr „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ leží podle výnosu MZ č.j. 
LZ/3-2884-1.460 ze dne 21.4.1960 na území „širšího prozatímního ochranného pásma 
peloidů“ (ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů peloidů a vod lázeňského 
místa Lázně Bohdaneč). Při činnosti v tomto pásmu „je nutno dbát o to, aby byla udržována 
dosavadní hladina zvodnění a omezeno provádění meliorací, jakýchkoli odvodňovacích 
zařízení, hloubení studní, vrtů nebo jakýchkoliv výkopů pro stavební práce též v okolí užších 
prozatímních pásem, které by mohly narušit ochranu přírodních léčivých zdrojů“. 
 
 Stavba neprochází záplavovým územím. Ve smyslu nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o 
stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání 
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech je katastrální území Lázní 
Bohdaneč, Černé u Bohdanče a Rybitví uvedeno v seznamu zranitelných oblastí. 
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C.2.4. Půda 
 
 V posuzovaném území jsou nejrozšířenější půdy teplého, mírně vlhkého regionu. Podél 
vodních toků jsou zastoupeny lužní půdy na nivných sedimentech, jílech a slínech. Podrobné 
půdní jednotky jsou uvedeny v závěru této kapitoly. 
 
 Přehledným způsobem je kvalita půd dále zobrazena graficky v kapitole B.II.1 Půda 
této dokumentace, kde je půda celého posuzovaného území zařazena do jednotlivých 
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). 
 
 Záměrem budou dotčeny půdy BPEJ 3.21.10, 3.21.12, 3.23.10, 3.64.01 a 3.66.01. 
Z dotčených jednotek spadá pouze BPEJ 3.66.01 do V. třídy ochrany zemědělské půdy, 
všechny ostatní se řadí do IV. třídy ochrany. 
 
 Půdy IV. třídy ochrany představují půdy s převážně podprůměrnou produkční 
schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i 
pro výstavbu. 
 
 Půdy V. třídy ochrany představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností 
včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně 
nejvíce ohrožených. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde 
většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a 
chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 
 
 Půdy v zájmovém území jsou zařazeny do následujících hlavních půdních jednotek: 
 
(21) půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě 

na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech, 
(23) regozemě arenické a kambizemě arenické, v obou případech i slabě oglejené na 

zahliněných píscích a štěrkopíscích nebo terasách, ležících na nepropustném podloží jílů, 
slínů, flyše i tercierních jílů, vodní režim je značně kolísavý, a to vždy v závislosti na 
hloubce nepropustné vrstvy a mocnosti překryvu, 

(64) gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních 
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním 
režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité, 

(66) stagnogleje modální i histické na píscích, jílech, slínech a nivních uloženinách, lehké až 
velmi těžké s vyšším obsahem organických látek, velmi nepříznivý vodní režim, 
nevhodné pro jeho úpravu. 

 
 
C.2.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
GEOLOGICKÉ A TEKTONICKÉ POMĚRY    
 
 Z geologického hlediska se ve svrchní části horninového souboru do hloubky 5 - 15 m 
nacházejí štěrkopískovými sedimenty wőrmské říční terasy Labe, kryté většinou eluviálními 
sedimenty charakteru vátých písků, místy rytmicky zvrstvených. V podloží kvartérních 
sedimentů jsou dokumentovány vápnité jílovce a podřadně slínovce březenského souvrství 
svrchnokřídového stáří. Ty směrem do podloží pokračují do pelitických svrchnokřídových 
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sedimentů labské facie (teplické souvrství, jizerské souvrství a bělohorské souvrství) a teprve 
při bázi svrchnokřídového sedimentačního komplexu v hloubce více než 300 m se nacházejí 
pískovce perucko-korycanského souvrství.   
 
 Podle geologické mapy ČSR 1 : 50 000, list 13-24 Hradec Králové lze zájmové území 
severozápadně od Opatovického kanálu včetně nejbližšího okolí zdejších vodních toků (mimo 
Opatovický kanál se jedná o Černskou strouhu a Rajskou strouhu) geologicky charakterizovat 
jako fluviální hlinité až hlinitopísčité sedimenty (kvartér – holocén). Území jihovýchodně od 
Opatovického kanálu se skládá z místy zvrstvených navátých písků (holocén – mladý 
pleistocén). Další část navazujícího zájmového území na jihovýchodě ohraničená Rajskou 
strouhou je charakteristická fluviálními štěrkovitými písky (würm 2) a stejně tak zbývající 
území končící silnicí III/32225 v Rybitví (würm 1).  
 
RELIÉF 
    
 Území dotčené záměrem je situováno v rovinatém terénu s typickou nadmořskou 
výškou mezi 215 a 220 m n. m. V oblasti na začátku trasy obchvatu SZ od Lázní Bohdaneč 
nadmořská výška lehce překračuje 220 m, naopak přibližně uprostřed trasy, podél Rajské 
strouhy, nadmořská výška klesá pod 215 m. Zájmové území je tak jen velmi málo členité. 
 
 Současně používaná geomorfologická klasifikace (BALATKA – KALVODA 2006) řadí 
zájmové území do subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku 
Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina, okrsku Kunětická kotlina a 3 podokrsků – 
Bohdanečská brána, Semtínská kotlina a Sršská plošina. 
 
 Ráz Pardubické kotliny je určován především terasami Labe a jeho přítoků. 
Bohdanečská brána představuje území paleogeograficky protékané řekou Labe. Výškové 
rozdíly se pohybují v řádu jednotek metrů, skutečnou dominantou je pak skutečně až 
vulkanický suk Kunětické hory, svou výškou 307 m n.m. převyšující území Pardubické kotliny 
o desítky metrů.  
 
SEISMICITA 
 
 Zájmové území leží v oblasti s intenzitou seismicity do 6° Mercalli-Cancani-Siebergovy  
stupnice (MCS). S výskytem zemětřesení nad 6° lze během 1000 let počítat na celém území 
ČR. Z hlediska ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb lze území trasy obchvatu považovat za 
aseismické. 
 
PŘÍRODNÍ  ZDROJE  
 
 Nejbližší využívané ložisko nerostných surovin se nachází cca 5,5 km SV od Lázní 
Bohdaneč. Jedná se o ložisko štěrkopísků Čeperka I a Čeperka, evidované jako dobývací 
prostor těžený (http://mapmaker.geofond.cz). Cca o 2 km blíže stejným směrem je situován 
systém dobývacích prostorů Stéblová I-VI (také štěrkopísky), v současnosti však již 
s ukončenou těžbou. Ještě blíže, cca 2,5 km SV, je vyhlášeno chráněné ložiskové území 
Lázně Bohdaneč (štěrkopísky), a přímo v záměrem dotčeném území je vymezeno 
nebilancované ložisko Bohdaneč-Černá (psamity, štěrk) a neschválená prognóza Bohdaneč 
(štěrkopísky), do budoucna však nelze reálně počítat s jejich využitím (bližší zdůvodnění 
v kapitole C.1.2).  
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C.2.6. Fauna a flóra 
 
 Posuzovaný obchvat Lázní Bohdaneč spadá podle individuálního biogeografické členění 
(CULEK 1996) do Pardubického bioregionu. Typologické biogeografické členění (CULEK 2005) 
vylišuje v trase silnice I/36 následující jednotky (postupně ve směru staničení) – 3To 
(podmáčené roviny na kyselých sedimentech 3. vegetačního stupně), 3Da (sníženiny se 
slatinami 3. vegetačního stupně), 2RV (plošiny na vátých píscích 2. vegetačního stupně) a 
2RU (plošiny na štěrkopíscích 2. vegetačního stupně). 
 
 Za účelem zjištění současného stavu a posouzení vlivů záměru na faunu a flóru byl 
proveden zoologický a botanický průzkum. 
 
FAUNA 
 
 Text této kapitoly vychází z přílohy E. Posouzení vlivů na flóru a faunu. Co se týká 
fauny, příloha E obsahuje výsledky průzkumů a posouzení 4 variant silnice I/36 
z předcházejícího oznámení a jejich úplnou aktualizaci z roku 2009. V předložené kapitole a 
následně i kapitole D.I.7 je problematika fauny popsána a posouzena již pouze s ohledem na 
aktuálně posuzované varianty A a B silnice I/36. 
 
 Plánovaný obchvat města Lázně Bohdaneč na silnici I/36 je situován v těsné blízkosti 
jedné z nejvýznamnějších přírodovědných lokalit Pardubicka – národní přírodní rezervace 
(dále jen NPR) Bohdanečský rybník a rybník Matka. Samotná trasa navrhované komunikace 
prochází mimo NPR, ovšem řadou hodnotných území, zahrnutých do sítě ÚSES. 
 
 Díky atraktivitě území existuje v zoologické literatuře celá řada konkrétních údajů 
z okolí Lázní Bohdaneč. Většina se pochopitelně dotýká NPR Bohdanečský rybník a rybník 
Matka (např. SKLENÁŘ 1982, LEMBERK 2001, PACLÍK ET AL. 2003), ale i z blízkého okolí je 
publikovaných souhrnných a ucelených údajů poměrně velké množství (např. ŠTANCL –  

ŠTANCLOVÁ 1987). Přesto v zoologické literatuře převažují jen dílčí data o výskytu živočichů 
z tohoto konkrétního území (např. MORAVEC ET AL. 1994, ANDĚRA – HANZAL 1995, 1996, ANDĚRA 
2000, ANDĚRA – BENEŠ 2001, 2002, MIKÁTOVÁ ET AL. 2001, ANDĚRA – ČERVENÝ 2004, LEMBERK 
2004, HANÁK – ANDĚRA 2005, 2006, MOCEK – MIKÁTOVÁ 2005, ANDĚRA – HANÁK 2007 atd.).  
 
 Cílem výzkumu bylo především posoudit, nakolik se plánovaný obchvat města Lázně 
Bohdaneč dotkne populací živočichů. Snahou bylo rovněž navrhnout taková řešení a 
opatření, která by při výstavbě i po dokončení obchvatu minimalizovala negativní vliv na 
faunu.  
 
 Pozornost byla věnována bezobratlým živočichům i obratlovcům v aspektu pozdně 
jarním, letním a podzimním.  
 
 Za účelem faunistického průzkumu bylo celé dotčené území původně rozděleno na 12 
dílčích výzkumných lokalit. Lokality byly vybrány tak, aby:  
 

– reprezentovaly poměrné zastoupení charakteristických biotopů v území, 
– byly plošně rozložené na celém dotčeném území trasy, 
– překrývaly se (nebo alespoň dotýkaly) s ÚSES, 
– byly osídleny co nejširším druhovým spektrem živočichů.  



Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat                   TRANSCONSULT s.r.o. 
Dokumentace záměru podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

60 

 V následujícím přehledu jsou popsány lokality dotčené posuzovanými variantami A a B 
silnice I/36. Oproti stavu popisovaném v oznámení chybí lokalita 3, která byla dotčena pouze 
nyní již neposuzovanou variantou C. Původní číslování lokalit je zachováno. 
 
Lokalita 1 – úsek obchvatu od stávající křižovatky silnic I/36 a III/3238 po Bohdanečský 

rybník, polní kultury (obiloviny), lemová stromořadí (dub, lípa, jasan ztepilý, jírovec 
maďal), břehová vegetace rybníka (vrba, topol). 

 
Lokalita 2 – křížení trasy obchvatu s Opatovickým kanálem, lemová vegetace podél kanálu 

(alej dubů a lip), kosené louky (rdesno hadí kořen, pryskyřník prudký), polní kultury 
(obiloviny). 

  
Lokalita 4 – křížení variant A a B s vodotečí, obhospodařované pole (obiloviny), lemová 

keřová vegetace (líska, bez černý). 
 
Lokalita 5 – křížení obchvatu s komunikací II/333, obhospodařované polní kultury 

(obiloviny), vodní nádrž a břehová vegetace (olše, vrba, rákos), kosená louka. 
   
Lokalita 6 – křížení obchvatu s Rajskou strouhou (LBK 4), lužní porost v remízu (topol, 

vrba, dub, jasan, olše) a lemová pobřežní vegetace (rákos, líska), kosené louky.    
 
Lokalita 7 – zahrádkářská kolonie s rekreačními chatami, ovocné zahrady, břehová 

vegetace podél Černské strouhy (LBK 6), kosené louky, lužní les (duby, jasany, 
topoly, olše). 

  
Lokalita 8 – křížení varianty B s  lesíkem (borovice, bříza, jasan, topol, smrk, dub), soliterní 

keřová vegetace (olše lepkavá, vrba), lemová vegetace na výslunném lesním okraji 
(janovec metlatý), obhospodařované polní kultury. 

  
Lokalita 9 – křížení varianty A obchvatu s LBC 21, lesní porost a polní remíz (borovice, 

bříza, jasan, topol, smrk, dub), soliterní keřová vegetace (olše lepkavá, vrba), 
lemová vegetace na výslunném lesním okraji (janovec metlatý), obhospodařované 
polní kultury. 

   
Lokalita 10 – křížení obou variant obchvatu s polní vodotečí (LBK 23), obhospodařované 

polní kultury (obiloviny, řepka), náletové dřeviny (bez černý). 
 
Lokalita 11 – napojení obchvatu na stávající komunikaci III/32225, lemová vegetace podél 

komunikace (třešeň, jabloň, hloh, bez černý, svída), průmyslová zástavba, zahrádky. 
  
Lokalita 12 – trasa stávající komunikace III/32225, náletové dřeviny (bez černý, svída, 

javor, jilm), průmyslová i obytná zástavba, les Na ohradě (borovice, dub, topol, 
bříza, smrk), ruderální vegetace (pelyněk, kopřiva, lebeda). 

 
 
 
 
 
 



Dílčí výzkumné zoologické lokality v trase navržených variant obchvatu Lázní Bohdaneč
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Metodika faunistického výzkumu 
 
 Území dotčené projektovanou stavbou bylo za účelem terénního výzkumu živočichů 
navštíveno v průběhu pozdně jarního, letního a časně podzimního období roku 2008 celkem 
8 x (29.5., 6.6., 29.6., 10.7., 20.7., 28.7., 14.9. a 16.9.2008) a následně 3x v roce 2009 
(1.4., 30.5. a 13.8.). 
 
 Z plochy celého území, dotčeného obchvatem, bylo vybráno celkem 12 rovnoměrně 
rozložených dílčích lokalit (nyní hodnoceno již pouze 11 lokalit). V každé z dílčích lokalit byl 
proveden inventarizační výzkum zaměřený především: 
  

– v jarním aspektu na zjištění aktuálního výskytu bezobratlých a především rozmnožování 
obratlovců, 

– v letním aspektu na registraci netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru (20.7.2008), 
odchyt bezobratlých a vizuální registraci obratlovců, 

– v podzimním aspektu na registraci obratlovců při migraci. 
 
 Metodicky bylo u jednotlivých taxonomických skupin postupováno následovně:  
 
Bezobratlí: využity byly standardní metody odchytu (především pomocí entomologické 

síťky), přímého sběru či vizuální registrace. 
 
Ryby: nebyly systematicky zkoumány – v toku Rajské strouhy byl proveden jednorázový 

odchyt pomocí čeřenu 1x1 m 10.7.2008. 
 
Obojživelníci: použita vizuální registrace (včetně larválních stádií) a odchyt do síťky ve 

vhodných biotopech, nálezy kadáverů u silnic.  
 
Plazi: vizuální registrace se zaměřením na zjištění rozmnožování.  
 
Ptáci: akustická i vizuální (pomocí triedru 8-20 x 50) registrace se zaměřením na 

vyhledávání hnízd, mláďat a dalších projevů rozmnožování. 
  
Savci: vizuální registrace, nálezy kadáverů u silnic, stop a pobytových značek, odchyt do 

sklapovacích pastí a registrace netopýrů detektorem. Registrace netopýrů pomocí 
ultrazvukového detektoru zn. Pettersson D 240 byla provedena ve večerních a časně 
nočních hodinách (21.00 - 23.30 hod. VEČ) dne 20.7.2008. 

 
 Mimoto byla provedena rešerše literárních pramenů, které by se dotýkaly zkoumaného 
území, s jedním pozitivním zjištěním (MOCEK – MIKÁTOVÁ 2005).  
 
Přehled zjištěných druhů živočichů v dotčeném území 
 
 V průběhu terénního výzkumu bylo na území dotčeném obchvatem Lázní Bohdaneč 
zjištěno celkem 118 druhů bezobratlých a 101 druhů obratlovců (z toho byly 2 druhy 
ryb, 5 druhů obojživelníků, 3 druhy plazů, 70 druhů ptáků a 21 druhů savců), tedy celkem 
219 druhů živočichů. Mimoto je výčet druhů rozšířen o jeden, který byl v tomto území 
zjištěn a literárně publikován v nedávné minulosti. 
 



Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat                   TRANSCONSULT s.r.o. 
Dokumentace záměru podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

62 

 Přehled druhů živočichů zjištěných ve sledovaném území (řazen taxonomicky a 
abecedně dle českých jmen) je uveden v příloze E této dokumentace. 
 
Jednotlivé dílčí lokality 
   
 V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé dílčí výzkumné lokality, počty 
zjištěných druhů, vyjmenovány jednotlivé druhy zvláště chráněné a stručně komentován 
význam pro rozmnožování či výskyt těchto druhů. 
 
Lokalita 1: Zjištěno 45 druhů, z toho 5 zvláště chráněných (ropucha zelená, rorýs obecný, 
slavík obecný, vlaštovka obecná, netopýr vodní). Vyskytují se většinou běžné druhy otevřené 
krajiny a polních kultur, k zajímavějším patří druhy vyhledávající vzrostlé stromy lemující 
stávající komunikaci. 
   
Lokalita 2: Zjištěno 87 druhů, z toho 10 zvláště chráněných (slepýš křehký, hohol severní, 
kavka obecná, ledňáček říční, lejsek šedý, rorýs obecný, vlaštovka obecná, netopýr hvízdavý, 
netopýr rezavý, netopýr vodní). Tato lokalita patří z pohledu faunistického k nejpestřejším 
v celém posuzovaném území, což je dáno především paletou biotopů soustředěných na malé 
ploše (křížení trasy komunikace s Opatovickým kanálem, louka, pole, blízkost lidské zástavby, 
domy, zahrady, stromořadí starých dubů a lip). Převažují živočichové listnatého lesa, říčních 
břehů, synantropní i druhy luční a vodní. Tyto druhy využívají lokalitu nejen k rozmnožování, 
ale i jako migrační zastávky nebo jako zdroj potravy. 
 
Lokalita 4: Zjištěno 36 druhů, z toho 2 zvláště chráněné (moták pochop, vlaštovka obecná). 
Představuje druhově nejchudší dílčí lokalitu v celé posuzované trase. Zjištěny byly v naprosté 
většině druhy otevřené krajiny, zvláště druhy polních porostů, keřových mezí a remízů. Řada 
druhů lokalitou pouze migrovala. 
 
Lokalita 5: Zjištěno 67 druhů, z toho 7 zvláště chráněných (zlatohlávek skvrnitý, kuňka 
obecná, skokan zelený, ještěrka obecná, užovka obojková, křepelka polní, vlaštovka obecná). 
Podle převažujícího charakteru porostu byly zaznamenány většinou běžnější druhy otevřené 
krajiny, ale také několik druhů vodních a lučních. 
  
Lokalita 6: Zjištěno 94 druhů, z toho 17 zvláště chráněných (čmelák zemní i luční, svižník 
polní, zlatohlávek skvrnitý, kuňka obecná, ropucha obecná, skokan zelený, ještěrka obecná, 
slepýš křehký, užovka obojková, čáp bílý, křepelka polní, rorýs obecný, slavík obecný, 
vlaštovka obecná, netopýr rezavý, netopýr vodní). V lokalitě byla zaznamenána poměrně 
bohatá zoocenóza, především druhy lužních porostů, luk a vod, ale v menší míře i druhy 
polní. Za zmínku stojí vůbec nejvyšší počet zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů 
(17) v celém posuzovaném území. Tato pestrost a bohatost druhů je dána především 
mozaikou zastoupených biotopů.  
 
Lokalita 7: Zjištěno 96 druhů, z toho 15 zvláště chráněných (čmelák zemní i luční, svižník 
polní, zlatohlávek skvrnitý, kuňka obecná, skokan zelený, ještěrka obecná, užovka obojková, 
ledňáček říční, lejsek šedý, slavík obecný, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná, netopýr rezavý, 
netopýr vodní). Podobně jako v sousední lokalitě 6 bylo i zde zaznamenáno poměrně bohaté 
a pestré společenstvo druhů lužních porostů, vod a luk. Díky přítomnosti zahrádkářské a 
chatové kolonie bylo zjištěno i několik druhů synantropních či eurytopních.  
 



Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat                   TRANSCONSULT s.r.o. 
Dokumentace záměru podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

63 

Lokalita 8: Zjištěno 58 druhů, z toho 4 zvláště chráněné (čmelák luční, čmelák zemní, žluva 
hajní, veverka obecná). Zjištěny byly až na několik výjimek pouze běžnější druhy polních a 
lesních kultur a také lesních okrajů či mezí. Většina z živočichů využívala lokalitu trvale 
především k rozmnožování (vč. čmeláků). 
 
Lokalita 9: Zjištěno 53 druhů, z toho 2 zvláště chráněné (čmelák zemní, žluva hajní). Zcela 
zde převažují druhy otevřené zemědělské krajiny. V menší míře zaznamenány rovněž druhy 
lesních okrajů a smíšeného lesa, především ptáci, kteří zde i hnízdí. 
 
Lokalita 10: Zjištěno 39 druhů, z toho 2 zvláště chráněné (slavík obecný, vlaštovka 
obecná). Toto poměrně chudé společenstvo tvoří z větší části druhy otevřené polní krajiny, 
druhy lesní a částečně také druhy synantropní (většinou sem výskytem zasahující z blízké 
obce Černá u Bohdanče). 
 
Lokalita 11: Zjištěno 48 druhů, z toho 2 zvláště chráněné (moták pochop, vlaštovka 
obecná). Jedná se o lokalitu na okraji obce Rybitví obklopenou především zemědělskou 
krajinou a také plochami s ruderální vegetací. Zoocenózu tvoří především druhy otevřené 
krajiny, křovinatých polních mezí, zahrad i druhy synantropní. Většina zjištěných živočichů se 
zde i rozmnožuje, příp. migruje do blízkého okolí za potravou (např. jiřička obecná, vlaštovka 
obecná).  
 
Lokalita 12: Zjištěno 76 druhů, z toho 6 zvláště chráněných (slepýš křehký, kavka obecná, 
krahujec obecný, rorýs obecný, vlaštovka obecná, netopýr večerní). V poměrně pestrém 
společenstvu živočichů, které koreluje s pestrostí a úživností jednotlivých typů prostředí, jsou 
zastoupeny druhy lesní (především vyhledávající keřové patro) a polních remízů, ale vyskytují 
se i druhy otevřené krajiny případně druhy synantropní. Naprostá většina zjištěných druhů 
živočichů se zde rozmnožuje, ovšem některé využívají lokalitu pouze jako lovecké teritorium 
(krahujec obecný, rorýs obecný, netopýr večerní aj.). 
 
Druhy „zvláště chráněné“ dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 
 
 V území dotčeném záměrem „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ bylo v průběhu 
jarního, letního a podzimního období roku 2008 a jarního a letního období roku 2009 
zaznamenáno celkem 29 zvláště chráněných druhů živočichů (podle vyhlášky č. 
395/1992 Sb., v platném znění) a další 1 zvláště chráněný druh je z dotčeného území 
uváděn literaturou z nedávné minulosti (MOCEK – MIKÁTOVÁ 2005). Lokalizace jejich výskytu 
je u druhů, kde byla známa vazba na konkrétní místo (např. umístění hnízda), jakož i 
komentář k charakteru a početnosti výskytu, vazbě na prostředí, vlivu plánované výstavby na 
jejich výskyt atd., uvedena v následujícím textu.  
 
 Druhy kriticky ohrožené 
 
Žábronožka sněžní (Eubranchipus grubii): Zjištěna byla v roce 1985 v lokalitě 2, 
konkrétně v rybářských sádkách, zoologem RNDr. P. Rybářem (MOCEK – MIKÁTOVÁ 2005). 
Recentní výskyt se nepodařilo potvrdit.  
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 Druhy silně ohrožené 
 
Kuňka obecná (Bombina bombina): Zjištěna byla v lokalitách 5, 6 a 7, tedy v rybníku 
nedaleko stávající komunikace II/333 (kde proběhla rovněž její reprodukce – početnost cca 
150 ex.) a nepočetně (pouze jednotlivé exempláře) také v Rajské strouze. V žádné 
z projektovaných variant obchvatu Lázní Bohdaneč nebude místo výskytu a reprodukce 
druhu zasaženo, při přemostění Rajské strouhy je třeba dodržet podmínky specifikované 
v kapitole D.I.7. 
 
Ropucha zelená (Bufo viridis): Zaznamenána byla pouze ojediněle v dubnu 2009 při 
migraci u sádek (lokalita 1) v počtu 2 exemplářů. Druh se v území s největší 
pravděpodobností i rozmnožuje. Stejně jako v případě dalších druhů zjištěných obojživelníků 
je třeba při výstavbě realizovat vhodné migrační prostupy vč. naváděcích pásů a bariér. 
 
Ještěrka obecná (Lacerta agilis): Zjištěna v lokalitách 5, 6 a 7, tedy především 
v prostředí s travním porostem a výslunným stanovištěm. Její početnost ovšem v žádné 
z lokalit nebyla vysoká, zaznamenány byly jen jednotlivé exempláře. Zcela jistě zde však 
probíhá reprodukce, pozorována byla i mláďata a nedospělí jedinci.  
 
Slepýš křehký (Anguis fragilis): Zjištěn byl pouze v lokalitách 2, 6 a 12. Výskyt ve všech 
lokalitách je vázán především na okraje vegetace (stromořadí, remíz, keře). Jedná se o málo 
početnou avšak v místě se pravděpodobně rozmnožující populaci. V lokalitě 12 je výskyt 
navíc soustředěn do zahrad a blízkosti lidské zástavby a také zde se druh rozmnožuje. 
Plánovaná stavba silniční komunikace by měla ovlivnit populaci slepýše křehkého jen 
okrajově, mj. proto, že všechny navrhované trasy jsou vedeny mimo bezprostřední 
stanoviště výskytu tohoto druhu nebo kopírují stávající komunikaci (lokalita 12). 
 
Hohol severní (Bucephala clangula): Pozorován opakovaně v dubnu i květnu 2009 na 
Opatovickém kanálu (lokalita 2) v počtu jednotlivých exemplářů. Jedná se o druh, který 
hnízdí v dutinách starých stromů. Přestože zde nebyla pozorována mláďata, usuzuji na 
pravděpodobné hnízdění (na okolní rybniční soustavě bylo jeho hnízdění zaznamenáno již 
několikrát (např. LEMBERK 1997, VÁCLAVEK – PACLÍK 2000). 
 
Kavka obecná (Corvus monedula): Byla zjištěna v lokalitách 2 a 12. Nejednalo se ovšem 
o výskyt hnízdní, nýbrž v obou lokalitách byla zjištěna při sběru potravy. Hnízdění probíhá 
v nedalekých Lázních Bohdaneč. Druh není s posuzovaným územím přímo svázán a 
plánovaná stavba jej neovlivní. 
 
Krahujec obecný (Accipiter nisus): Byl zjištěn v lokalitě 12, jednalo se o zjištění lovícího 
exempláře. Druh využívá posuzované území jako příležitostné lovecké teritorium, nehnízdí 
zde. Druh není s posuzovaným územím přímo svázán a plánovaná stavba jej neovlivní. 
 
Křepelka polní (Coturnix coturnix): Tento ptačí druh byl zjištěn akusticky opakovaně 
v polních a lučních kulturách lokalit 5 a 6. Druh se zde s největší pravděpodobností rovněž 
rozmnožuje a celková početnost se pohybuje v řádu jednotlivých párů. Plánovaná výstavba 
komunikace ovlivní výskyt především v lokalitě 6, druh je však rozšířen rovněž v širším okolí 
trasy. Stavba tak představuje jen zmenšení prostoru vhodného k hnízdění.  
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Ledňáček říční (Alcedo atthis): Byl zjištěn v lokalitách 2 a 7 a to výhradně v těsné 
blízkosti Opatovického kanálu a Rajské strouhy. Tyto umělé vodní toky využíval k lovu 
potravy (především plevelných ryb). Všechna zjištění pochází z období pohnízdního, kdy druh 
opouští hnízdiště a shromažďuje se na místech s dostatkem potravy. Protože v posuzovaném 
území druh nehnízdí, není s posuzovaným územím ani přímo svázán a plánovaná stavba jej 
neovlivní. 
 
Žluva hajní (Oriolus oriolus): Zjištěna vizuálně i akusticky v lokalitách 8 a 9. Zcela jistě 
zde druh i vyhnízdil, byli pozorováni rodiče při krmení mláďat na hnízdě. Jedná se o druh 
lužních lesů a světlých doubrav, který nejen ve východním Polabí v posledních letech zvyšuje 
svou početnost. Výstavbou silničního obchvatu dojde k omezení hnízdních možností 
v lokalitě, ovšem vliv na existenci populace bude jen malý – v okolí se nachází dostatek 
hnízdních příležitostí. 
 
Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus): Byl zjištěn pomocí ultrazvukového 
detektoru v lokalitě 2 při lovu potravy v stromořadí starých dubů a nad Opatovickým kanálem 
v celkové početnosti cca 10 – 20 exemplářů. Druh využívá jako úkryty reprodukčních kolonií 
dutiny ve starých stromech, je tedy velmi pravděpodobné, že se v lokalitě 2 nachází rovněž 
mateřské kolonie druhu (to se ovšem standardními zoologickými metodami nepodařilo 
prokázat). Při výstavbě obchvatu je nutné ponechat stromořadí lemující Opatovický kanál 
pokud možno nezasažené. 
 
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula): Byl zjištěn pomocí ultrazvukového detektoru 
v lokalitách 2, 6 a 7 vždy v početnosti do 10 ex. Jedná se o netopýra, který k úkrytu i 
rozmnožování vyhledává především dutiny starých stromů (ev. antropogenní úkryty 
v střešním plášti panelových domů). Všechny 3 lokality slouží druhu především jako loviště. 
Přestože mateřská kolonie nalezena nebyla, je téměř jisté, že dutiny ve starých dubech a 
lípách lemujících Opatovický kanál (lokalita 2) jsou využívány tímto druhem k reprodukci. Při 
výstavbě obchvatu je nutné ponechat stromořadí lemující Opatovický kanál pokud možno 
nezasažené. 
  
Netopýr večerní (Eptesicus serotinus): Byl zjištěn pomocí ultrazvukového detektoru 
v počtu 2-3 exemplářů na jediném místě - v lokalitě 12. Jedná se o dutinový druh, který 
využívá okolí lidských sídlišť v Rybitví jako loviště. Odsud zalétá i nad stromovou vegetaci v 
lokalitě 12. Jelikož plánovaný obchvat Bohdanče ve všech variantách by měl v lokalitě 12 
kopírovat stávající komunikaci III/322 25, není pravděpodobné, že by plánovaná výstavba 
komunikace jakkoliv ovlivnila výskyt i případné rozmnožování tohoto druhu. 
 
Netopýr vodní (Myotis daubentoni): Byl zjištěn pomocí ultrazvukového detektoru 
v lokalitách 1, 2, 6 a 7. Jedná se o relativně hojný dutinový druh netopýra, který loví hmyz 
téměř výhradně nad vodní hladinou. Ve všech čtyřech lokalitách byl zjištěn právě při lovu 
nebo přeletu na loviště, přičemž je pravděpodobné, že se v těchto místech může nacházet i 
mateřská kolonie. Při zachování charakteru prostředí (především starých stromů) by neměla 
plánovaná výstavba komunikace významně ovlivnit výskyt ani případné rozmnožování tohoto 
druhu.  
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 Druhy ohrožené 
 
Čmelák luční (Bombus pratorum) a čmelák zemní (Bombus terrestris): Tyto druhy 
blanokřídlého hmyzu byly zjištěny v lokalitách 6, 7, 8 (B. pratorum) resp. 6, 7, 8 a 9 (B. 
terrestris), tedy v místech s významným zastoupením lučních porostů. Zaznamenány byly 
pouze přeletující jedinci nebo exempláře na vegetaci. Hnízda zde nebyla zjištěna, přestože 
jejich existence především v lokalitách 6 a 7 je velmi pravděpodobná. Vliv plánované 
výstavby obchvatu Bohdanče jako celku na populace čmeláků nebude významný, protože 
trasa komunikace je vedena většinou buď v tělese současné komunikace nebo 
obhospodařovanými polními kulturami. Poněkud problematické jsou z tohoto pohledu lokality 
6 a 7 (a zde především louky), kde jistě výskyt i rozmnožování obou druhů stavba ovlivní. 
Z tohoto pohledu představuje větší riziko zásahu do reprodukce tohoto hmyzu samotná 
výstavba, spojená s doprovodnými stavebními aktivitami, neboť bude v tu dobu mimo 
samotnou trasu komunikace zasahovat i do okolních porostů (příkopy, meze, louky). Právě 
zde lze přitom předpokládat umístění hnízd čmeláků. 
 
Svižník polní (Cicindela campestris): Tento velmi pohyblivý dravý brouk byl zaznamenán 
opakovaně v celkovém počtu jednotlivých exemplářů pouze v lokalitách 6 a 7. Výskyt 
navazuje na rozšíření druhu v širším okolí, především v nezalesněném prostředí, na lesních 
okrajích a polních či lučních cestách. Je pravděpodobné, že se v těchto lokalitách (6 a 7) 
pouze vyskytuje a loví potravu, ovšem nerozmnožuje se. Část těchto lokalit bude plánovanou 
výstavbou obchvatu v obou variantách zasažena a dojde tak i k bezprostřednímu ovlivnění 
populace C. campestris. 
 
Zlatohlávek skvrnitý (Oxythyrea funesta): Výskyt tohoto v ČR velmi rychle 
expandujícího a stále početnějšího brouka byl zaznamenán na květech luk v lokalitách 5, 6 a 
7. Výstavbou obchvatu Bohdanče v obou navrhovaných trasách nebude jeho místní populace 
ohrožena, mj. proto, že v bezprostředním okolí existuje dostatek vhodných biotopů, které 
druh obývá. 
 
Ropucha obecná (Bufo bufo): Výskyt byl zjištěn pouze v lokalitě 6, přestože tento 
suchozemský obojživelník bude rozšířen jistě i v jiných částech posuzovaného území. Její 
početnost je v širším okolí Lázní Bohdaneč spíše nadprůměrná (především s ohledem 
na charakter převažujícího biotopu, zejména rybníků a dalších vodních ploch). Vliv výstavby a 
provozu komunikace na tento zvláště chráněný druh obojživelníka lze hodnotit jako přímý a 
významný, ovšem lze jej poněkud snížit realizací navržených kompenzačních opatření. 
 
Skokan zelený (Rana kl. esculenta): Výskyt tohoto vodního obojživelníka byl 
zaznamenán ve vodních plochách a toku Rajské strouhy v lokalitách 5, 6 a 7. Zde rovněž 
dochází k jeho nepočetnému rozmnožování. Výstavbou silniční komunikace nebudou jeho 
místa rozmnožování a výskytu až na výjimky zasažena a celkový vliv výstavby a provozu 
komunikace na druh je málo významný. 
 
Užovka obojková (Natrix natrix): Tento plaz byl opakovaně pozorován v lokalitách 5, 6 a 
7. Okolí rybníků, vodních toků a pozůstatky lužní vegetace na jejich březích představuje 
ideální biotop pro výskyt i rozmnožování tohoto druhu. Výskyt užovky obojkové je znám i 
v širším okolí Lázní Bohdaneč (např. MIKÁTOVÁ ET AL. 2001). Za tohoto předpokladu můžeme 
očekávat jen malý vliv výstavby a provozu hodnocené komunikace na místní populaci užovky 
obojkové. 
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Čáp bílý (Ciconia ciconia): Druh byl zjištěn opakovaně pouze v lokalitě 6 při hledání 
potravy a na přeletu. V počtu 1 páru hnízdí v lázeňském areálu v L. Bohdaneč. Výskyt druhu 
není přímo vázán na posuzované území. Ovlivnění po dobu výstavby (rozsáhlejší zábory půdy 
– louky, stavební ruch) i samotným provozem komunikace bude jen malé. 
 
Lejsek šedý (Muscicapa striata): Zaznamenán byl pouze v lokalitách 2 a 7. Jednalo se o 
pravidelný hnízdní výskyt. Hnízdění bylo zjištěno jednak v aleji dubů a lip lemující Opatovický 
kanál (min. 2 páry) a také v zahrádkářské chatové osadě u Rajské strouhy (1-2 páry). Jeho 
výskyt a reprodukce nebudou realizací obchvatu ve všech navrhovaných variantách 
ohroženy, je však nutné ponechat stromořadí lemující Opatovický kanál pokud možno 
nezasažené. 
 
Moták pochop (Circus aeruginosus): Byl zaznamenán opakovaně při lovu kořisti a na 
přeletu nad polem v lokalitách 4 a 11. Jeho hnízdění probíhá v rákosových porostech 
nedalekých rybníků a druh tak využívá posuzovanou lokalitu jen jako potravinovou základnu 
a loviště. Výstavba a realizace obchvatu Bohdanče nebude mít na jeho výskyt přímý vliv. 
 
Rorýs obecný (Apus apus): Přelety jednotlivých exemplářů i menších hejn byly 
zaznamenány nad lokalitami 1, 2, 6 a 12. Ve všech případech se ovšem jednalo o výskyt 
zcela nahodilý (hledání potravy, přelet), který je bez jakékoliv vazby na konkrétní území a 
tudíž i bez přímého vztahu k zamýšlené stavbě a provozu posuzované komunikace. Nejbližší 
hnízdiště rorýsů se nachází na domech v Lázních Bohdaneč. 
 
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos): Byl zjištěn podle akustických projevů samců 
v lokalitách 1, 6, 7 a 10. Jeho výskyt zde je vázán na husté keře lemující vodní toky, cesty a 
remízy. Vzhledem k tomu, že jeho početnost je zde i v širším okolí relativně vysoká, 
nepředstavuje realizace obchvatu Bohdanče pro tento druh přímé ohrožení. Případná 
destrukce vegetace v trase komunikace však pochopitelně slavíka ve výskytu a hnízdění 
omezí. 
 
Ťuhýk obecný (Lanius collurio): Tento druh, preferující keřové pásy, zarostlé pastviny a 
meze, byl zjištěn pouze v lokalitě 7 (zde hnízdí však pouze 1 pár). Plánované varianty A a B 
by měly zasáhnout soliterní keře resp. keřový pás s hnízdištěm ťuhýka obecného, přesto 
předpokládám negativní ovlivnění výskytu a hnízdění jen po dobu výstavby. Aplikace 
náhradní výsadby pro ptáky příznivých keřových dřevin (růže šípková, slivoň trnka, hloh 
jednoblizný) se jeví v tomto případě a v daných místních podmínkách jako velmi vhodná.  
 
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica): Druh byl opakovaně zaznamenán v lokalitách 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 10, 11 a 12. Ve všech případech se jednalo o náhodný přelet nebo hledání potravy 
v letu nad lokalitou (hnízdí v Lázních Bohdaneč, Černé u Bohdanče a Rybitví). Výskyt tedy 
nemá vztah ke konkrétnímu sledovanému území a zamýšlenou výstavbou ani provozem 
silnice by neměl být ovlivněn. Přesto doporučuji v případě použití protihlukových bariér podél 
některých úseků komunikace použít místo průhledných neprůhledné stěny jako prevenci 
nárazu (týká se i některých jiných druhů ptáků). 
 
Veverka obecná (Sciurus vulgaris): Druh byl zaznamenán opakovaně pouze v lesním 
porostu lokality 8, kde její výskyt navazuje na rozšíření v širším okolí. Podle nároků druhu lze 
očekávat jen malý vliv výstavby a provozu hodnocené komunikace na místní populaci 
veverky obecné. 
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FLÓRA 
 
 Text této kapitoly vychází z přílohy E. Posouzení vlivů na flóru a faunu. Co se týká flóry, 
příloha E obsahuje výsledky průzkumů a posouzení 4 variant silnice I/36 z předcházejícího 
oznámení a jejich úplnou aktualizaci z roku 2009. V předložené kapitole a následně i kapitole 
D.I.7 je problematika flóry popsána a posouzena již pouze s ohledem na aktuálně 
posuzované varianty A a B silnice I/36. 
 
 Z fytogeografického hlediska náleží záměrem dotčené území do fytogeografické oblasti 
teplomilné květeny (Termofytika) Pardubického polabí. Původní vegetační kryt tvořily podle 
Mapy potenciální přirozené vegetace ČR (NEUHÄUSLOVÁ ET AL. 1998) zejména dubohabřiny 
(černýšová dubohabřina Melampyro nemorosi-Carpinetum), lipové doubravy (Tilio-
Betuletum) a v oblasti Černé u Bohdanče a Rybitví jilmové doubravy (Querco-Ulmetum). 
 
 Navrhovaný obchvat města Lázně Bohdaneč je situován v těsné blízkosti jedné 
z nejvýznamnějších přírodovědných lokalit Pardubického kraje – národní přírodní rezervace 
Bohdanečský rybník a rybník Matka. Samotná trasa navrhované komunikace prochází mimo 
NPR, ovšem řadou hodnotných území, zahrnutých do sítě ÚSES. 
 
 Právě díky atraktivitě území existuje v botanické literatuře celá řada konkrétních údajů 
z okolí Lázní Bohdaneč – většina se týká národní přítodní rezervace, ale vlastnímu 
zájmovému území se věnují jen velmi okrajově (FALTYSOVÁ – BÁRTA 2002).  
 
 Cílem průzkumu bylo posoudit, nakolik se navrhovaný obchvat města Lázně Bohdaneč 
dotkne populací rostlin, tedy: 
 

– ověřit, zda-li navržené trasy obchvatu nepředstavují riziko z pohledu výskytu vzácných 
a ohrožených druhů rostlin a vegetačních typů,  

– porovnat navržené trasy obchvatu, a popř. navrhnout taková opatření, která by 
minimalizovala dopad stavby na rostlinstvo zájmového území.  

 
 Za účelem botanického průzkumu bylo celé dotčené území původně rozděleno na 9 
dílčích výzkumných lokalit. Dílčí lokality byly vybrány tak, aby: 
 

– reprezentovaly poměrné zastoupení charakteristických biotopů v území, 
– byly plošně rozložené na celém dotčeném území trasy, 
– překrývaly se (nebo alespoň dotýkaly) s ÚSES, 
– byly osídleny co nejširším druhovým spektrem cévnatých rostlin.  
 

 V následujícím přehledu jsou popsány lokality dotčené posuzovanými variantami A a B 
silnice I/36. Oproti stavu popisovaném v oznámení chybí lokalita 3, která byla dotčena pouze 
nyní již neposuzovanou variantou C. Původní číslování lokalit je zachováno. 
 
Lokalita 1 – počáteční úsek obchvatu po Bohdanečský rybník, polní kultury, lemová 

stromořadí, břehová vegetace rybníka. 
 
Lokalita 2 – křížení trasy obchvatu s Opatovickým kanálem, lemová vegetace podél kanálu 

(alej dubů a lip), louky a polní kultury. 
 



Dílčí výzkumné botanické lokality v trase navržených variant obchvatu Lázní Bohdaneč
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Lokalita 4 – křížení variant A a B s vodotečí, obhospodařované pole (obiloviny), lemová 
keřová vegetace. 

 
Lokalita 5 – křížení obchvatu s komunikací II/333, vodotečí (Brožovka), obhospodařované 

polní kultury (obiloviny), vodní nádrž a břehová vegetace, kosená louka.   
 
Lokalita 6 – křížení obchvatu s Rajskou strouhou (LBK 4), lužní porost v remízu (topol, 

vrba, dub, jasan, olše) a lemová pobřežní vegetace (rákos, líska), kosené louky, dále 
sousední zahrádkářská kolonie s rekreačními chatami, ovocné zahrady, břehová 
vegetace podél Černské strouhy (LBK 6), kosené louky, lužní les.  

 
Lokalita 7 – křížení varianty A s LBC (lesní porost, polní remíz) a varianty B s polním 

lesíkem, soliterní keřová vegetace, lemová vegetace na výslunném lesním okraji, 
obhospodařované polní kultury.  

 
Lokalita 8 – křížení obou variant obchvatu s polní vodotečí (LBK 23), obhospodařované 

polní kultury, napojení obchvatu na trasu stávající komunikace III/32225, náletové 
dřeviny (bez černý). 

 
Lokalita 9 – trasa stávající komunikace III/32225, náletové dřeviny, průmyslová i obytná 

zástavba, les Na ohradě, ruderální vegetace. 
 

Metodika botanického výzkumu 
 

 Území dotčené projektovanou stavbou bylo za účelem terénního botanického výzkumu 
navštíveno 3x v roce 2008 (15.6., 8.7., 28.9.) a následně 3x v roce 2009 (29.8., 10.10., 
11.11.). Po prostudování mapových podkladů tras navrhovaných variant byly vytipovány 
lokality pro další podrobný průzkum. Tento přístup bylo nutné zvolit právě v důsledku 
převahy polních kultur v dotčeném území a rozdrobenosti polopřirozených lokalit. Na každé z 
těchto dílčích lokalit byl proveden opakovaný botanický a fytocenologický průzkum zaměřený 
na:  
 

– na floristické složení porostů tvořících vegetaci území a důrazem na druhy chráněné 
(dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) a ohrožené (Červený seznam cévnatých rostlin ČR, 
PROCHÁZKA ET AL. 2001), 

– na vegetační charakteristiku porostů lokalit s důrazem na společenstva ohrožená 
(kategorie 1, popř. 2 dle MORAVEC ET AL. 1995). 

 
 Nomenklatura taxonů je uvedena dle Klíče ke květeně ČR (KUBÁT ET AL. 2002), 
nomenklatura syntaxonů dle práce MORAVEC ET AL. (1995), popř. CHYTRÝ ET AL. (2001, 2007). 
 

Přehled zjištěných druhů cévnatých rostlin v dotčeném území 
 

 V průběhu terénního výzkumu bylo na území dotčeném plánovanou výstavbou 
obchvatu Lázní Bohdaneč zjištěno celkem 294 druhů cévnatých rostlin. Jejich přehled je 
zpracován tabulkově v příloze E dokumentace. Jedná se většinou o běžné mezofilní až 
vlhkomilné (popř. mokřadní) taxony s širší ekologickou amplitudou. Časté je zastoupení 
ruderálních druhů, což je způsobeno silným antropickým tlakem, a směrováním 
navrhovaných tras obchvatu přes extravilány obcí. 
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 V území dotčeném plánovanou výstavbou obchvatu Lázní Bohdaneč nebyl nalezen 
žádný taxon cévnatých rostlin chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. 
Druhů ohrožených dle Červeného seznamu flóry ČR bylo na studovaných lokalitách nalezeno 
celkem devět, z toho jeden silně ohrožený (C2; Cicuta virosa), jeden ohrožený (C3; Verbena 
officinalis), a 7 vyžadujících pozornost (C4a; Carex bohemica, Carex buekii, Carex riparia, 
Chondrilla juncea, Nonea erecta, Ulmus laevis, Ulmus minor). Jedná se většinou o taxony 
vázané na mokřadní nebo vlhké lokality, ačkoliv díky přítomnosti písčitých frakcí a 
vyvýšených ploch v území byly nalezeny i ohrožené suchomilné druhy. Některé ohrožené 
druhy se vyskytují častěji, jiné byly nalezeny pouze na jediné lokalitě. To je případ i 
nejohroženějšího z nalezených druhů, rozpuku jízlivého (Cicuta virosa), který byl nalezen na 
lokalitě 2, v bočním ramenu Opatovického kanálu, přímo na trase obchvatu ve variantě A a B 
v počtu cca 5 jedinců. 
 
Jednotlivé dílčí lokality 
 
 V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé dílčí výzkumné lokality a stručně 
komentován jejich botanický význam a možné ohrožení. 
 
Lokalita 1 
 
 Jedná se o liniové porosty křovin a mokřadní vegetace v příkopech kolem silnice I/36, 
polní kultury (cca 85 %) a lemové porosty vrbových křovin a sekundárních lesů v blízkosti 
rybníků. Lemové porosty křovin kolem silnice s roztroušenými stromy jsou tvořeny druhy 
Salix fragilis, Quercus robur, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Salix caprea, Salix cinerea, 
Prunus avium, s podrostem vlhkomilných až mokřadních druhů v příkopech kolem silnice. 
Z významnějších druhů si zaslouží pozornost ohrožený druh Carex bohemica, a dále 
Phragmites australis, Alisma plantago-aquatica, Agrostis stolonifera, Juncus bufonius, 
Ranunculus sceleratus, Caltha palustris, vzácnější druh Lotus pedunculatus, Juncus inflexus 
aj. Jedná se většinou o druhy indikující jedno- až víceletou vegetaci pravidelně obnažovaných 
půd v kombinaci s druhy rákosin a vrbin. 
 
 Polní kultury v okolí silnice hostí běžné plevelné druhy, mj.  Polygonum lapathifolium, 
Galinsoga parviflora, Capsella bursa-pastoris, Setaria pumila, Setaria viridis, Lactuca serriola 
aj. 
 
 Pobřežní porosty rybníka jsou tvořeny liniovými, relativně úzkými dřevinnými porosty 
ve složení Betula pendula, Quercus robur, Salix fragilis, Populus tremula, P. x canadensis, v 
keřovém patře je častý Sambucus nigra. Bylinné patro je poměrně degradované, tvořeno 
jednak linií rákosu, a dále spíše ruderálními druhy Calamagrostis epigejos, Urtica dioica, 
Anthriscus sylvestris, Rubus caesius, Silene alba, Phalaris arundinacea, aj. Okolí rybníka je 
spíše ruderalizované, v rybníku není žádná vodní vegetace. Porosty lesíka při J okraji silnice 
I/36 severně od rybníka jsou tvořeny náletem Populus tremula, Pinus sylvestris, Quercus 
robur, Prunus avium, se zbytky druhů vlhkých luk, jako např. Cirsium canum, na sušších 
místech s výstupy písků i druhy xerotermními, mj. Centaurea stoebe. 
 
 D í l č í  z á v ě r :  Lokalita 1 je tvořena převážně polními kulturami, mokřadní vegetace 
je rozvinuta v linii kolem silnice a v okolí rybníka. Na lokalitě nebyl zaznamenán žádný 
chráněný druh vyhlášky č. 395/1992 Sb., byl zde zaznamenán jeden druh ohrožený 
z Červeného seznamu v kategorii C4a (Carex bohemica). Varianty obchvatu A a B jsou 
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vedeny prakticky v trase stávající silnice I/36, a proto bude jejich vliv na vegetaci území 
minimální. 
 

Lokalita 2 
 
 Jedná se o antropicky ovlivněné porosty luhů kolem uměle vytvořeného Opatovického 
kanálu a jeho bočních ramen se soustavou tůněk a přilehlých vlhkých poloruderálních luk a 
polních kultur. Stromové patro liniových porostů fragmentů luhů je tvořeno minimálně 80 let 
starými duby (Quercus robur), a dále příměsí lípy Tilia cordata, olše Alnus glutinosa, jasanu 
Fraxinus excelsior, ale i invazního akátu Robinia pseudoacacia aj. Tyto porosty tvoří lem 
kanálu o šířce cca 3-10 m (místně i širší) na obě strany. Keřové patro je poměrně hojně 
rozvinuto, a je tvořeno zmlazujícímí druhy Quercus robur, Prunus padus, Fraxinus excelsior, 
Tilia cordata, Crataegus cf. monogyna, Sambucus nigra. Tyto porosty by bylo možno 
klasifikovat jako fragment potočních luhů podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. V podrostu 
těchto liniových porostů se vyskytují běžné hajní druhy a vlhkomilné druhy se širší 
ekologickou amplitudou, mj. Chelidonium majus, Convallaria majalis, Geum urbanum, Gagea 
lutea, Ficaria verna ssp. bulbifera, Athyrium filix-femina, Deschampsia cespitosa, Poa 
nemoralis, Anthriscus sylvestris, Dryopteris filix-mass, Carex brizoides aj.  V kanále a na jeho 
březích se vyskytují liniové porosty Glyceria maxima, Sparganium erectum, podél břehů 
Carex acutiformis, Phalaris arundinacea, Carex riparia (ohrožený druh) aj. Charakter porostů 
jižnějším směrem podél silnice z Bohdanče do Neratova lze charakterizovat spíše jako 
liniovou výsadbu stromů bez rozvinutějšího a atypického bylinného patra, které je druhově 
ochuzené a tvořeno převážně běžnými druhy. 
 
 Vpravo od silnice Bohdaneč-Neratov, těsně za křižovatkou se silnicí I/36, se nachází 
jeden z bočních kanálů, dnes již převážně zazemněný, zčásti zarostlý křovinami, který odvádí 
přepad z Bohdanečského rybníka do soustavy rybníčků podél silnice na Neratov. V částečně 
zazemněných depresích se vyskytuje silně ohrožený druh Cicuta virosa, a další mokřadní 
druhy, mj. Glyceria maxima, Phragmites australis, Carex acutiformis, Carex acuta, Iris 
pseudacorus, Juncus effusus, Solanum dulcamara, Scirpus sylvaticus aj. Tyto porosty je 
možné klasifikovat jako mozaiku vegetace vysokých ostřic, rákosin eutrofních vod a vegetaci 
eutrofních bahnitých substrátů. Na ně navazuje pás křovin a olšin klasifikovatelných jako 
přechodová stádia mokřadních vrbin a lužních lesů s druhy Alnus glutinosa, Betula pendula, 
Populus tremula, Prunus padus, Acer platanoides ve stromovém patře. Bylinné patro je 
chudé, tvořeno směsí druhů typických pro olšiny a druhů obecně indikujících zamokřená 
stanoviště, mj. Juncus effusus, Lycopus europaeus, Galium aparine, Agrostis stolonifera, 
Salix cinerea, Lythrus salicaria, Festuca gigantea aj. 
 
 Plocha mezi benzinovou stanicí a Lázněmi Bohdaneč, po pravé straně silnice I/36, je 
tvořena opuštěnými lučními porosty patrně sekundárního charakteru, v r. 2008 bez údržby. 
Porosty jsou tvořeny směsí běžných lučních druhů a druhů ruderálních, mj. Dactylis 
glomerata, Conyza canadensis, Rumex obtusifolius, Cirsium arvense, Equisetum arvense, 
Calamagrostis epigejos, Festuca pratensis, Rumex acetosa, Festuca rubra, Achillea 
millefolium, Arrhenatherum elatius aj. 
 
 D í l č í  z á v ě r :  Lokalita 2 je tvořena mozaikou lesních (do značné míry sekundárních), 
křovinných a mokřadních bylinných porostů, spolu s lokálními dotyky narušených luk a 
polních kultur. Na lokalitě nebyl zaznamenán žádný chráněný druh dle vyhlášky č. 395/1992 
Sb., byly zde zaznamenány dva druhy ohrožené z Červeného seznamu – jeden silně 
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ohrožený (Cicuta virosa) a jeden vyžadující pozornost (Carex riparia). Varianty obchvatu A a 
B jsou vedeny jak přes liniové porosty luhů a křovin, tak přes vodní plochy a porosty 
eutrofních bylin a luk. Jejich realizací by došlo k narušení liniového koridoru s možným 
narušením populací ohrožených druhů, zasypáním přirozených a polopřirozených tůněk a 
částí kanálů, protože trasy sice částečně kopírují současnou trasu silnice I/36, ale vedou dle 
projektu jižnějším směrem, a tedy jejich budováním dojde ke zvětšení přerušení liniového 
útvaru v krajině. 
 
Lokalita 4 
 
 Jedná se převážně o polní kultury a trvalé travní kultury bez většího ochranářského 
zájmu. V území se vyskytují dvě významnější lokality – částečně do ní zasahuje vodoteč ležící 
lineárně v trase obchvatu nebo v jeho těsné blízkosti, a dále nedaleké pobřežní porosty 
kolem Černské strouhy.  
 
 Vegetace při vodoteči je tvořena roztroušenými stromovými porosty Alnus glutinosa, 
vzácně Quercus robur, Aesculus hippocastanum, Fraxinus excelsior, které na vnejší straně 
lemují ruderální porosty travních porostů blízké ovsíkovým až pcháčovým loukám s výskytem 
druhů Cirsium oleraceum, Juncus effusus, Festuca rubra, Carex hirta, Dactylis glomerata, 
Cichorium intybus, Crepis biennis, Verbena officinalis, Agrostis stolonifera, Vicia cracca, 
Centaurea jacea aj. V kanále se vyskytují rozlehlé porosty Sparganium erectum, Scirpus 
sylvaticus, Carex acutiformis, Veronica beccabunga, Mentha longifolia, Veronica anagalis-
aquatica, Carex buekii aj.  
 
 Poblíž Černské strouhy se nacházejí kulturní travní porosty, které jsou postupně 
dosycovány původními vlhkomilnými druhy. V těchto porostech převažují druhy Lolium 
perenne, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Agrostis stolonifera, Plantago major, 
Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Trifolium repens, Potentilla reptans, Arrhenatherum 
elatius, Festuca pratensis aj. 
 
 Břehové porosty Černské strouhy jsou tvořeny úzkým lemem stromů (do 5 m na 
každou stranu) s převahou Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Populus x canadensis, Alnus 
glutinosa, Salix alba, Betula pendula a Prunus padus. Bylinné patro je silně eutrofizované a 
ruderalizované, a je často tvořeno, díky prosvětlenosti stromového patra, monodominantními 
porosty mokřadních druhů, mj. Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Urtica dioica, 
Glyceria maxima aj. Mezi nimi se jen občas vyskytují druhy Cirsium oleraceum, Symphytum 
officinale, Lysimachia vulgaris aj. Na hladině se občas vyskytuje Lemna minor. 
 
 Polní kultury a trvalé travní plochy (vojtěška, jetel) jsou bez zajímavých či ohrožených 
druhů. 
 

 D í l č í  z á v ě r :  Lokalita 4 je tvořena převážně polními a travními zemědělskými 
kulturami bez většího ochranářského zájmu, pozornost si zasluhují liniové porosty kolem 
vodoteče a Černské strouhy. Na lokalitě nebyl zaznamenán žádný chráněný druh dle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb., byly zde ale zaznamenány dva druhy z Červeného seznamu, Carex 
buekii (kategorie C4) a Verbena officinalis (C3). Posuzované varianty svým vedením 
nenarušují vegetaci při Černské strouze, ale procházejí přes vodoteč (meliorační kanál) – 
varianta A 1x, varianta B 2x. 
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Lokalita 5 
 
 Jedná se převážně o polní kultury a trvalé travní kultury bez většího ochranářského 
zájmu. Na okrajích lokality se vyskytují dvě významnější území – vodoteč (meliorační kanál, 
Brožovka) a dále vodní nádrž. 
 
 Vegetace při vodoteči je tvořena roztroušenými liniovými stromovými porosty Alnus 
glutinosa, vzácně Quercus robur, Aesculus hippocastanum, Fraxinus excelsior, které na vnější 
straně lemují ruderální porosty travních porostů blízké ovsíkovým až pcháčovým loukám 
s výskytem druhů Cirsium oleraceum, Juncus effusus, Festuca rubra, Carex hirta, Dactylis 
glomerata, Cichorium intybus, Crepis biennis, Verbena officinalis, Agrostis stolonifera, Vicia 
cracca, Centaurea jacea aj. Ve vodoteči se vyskytují rozlehlé porosty Sparganium erectum, 
Epilobium hirsutum, Scirpus sylvaticus, Carex acutiformis, Veronica beccabunga, Mentha 
longifolia, Veronica anagalis-aquatica, Carex buekii aj.  
 
 Vodní nádrž a její blízké okolí reprezentuje rybník, z jedné strany narušený v minulosti 
patrně skládkováním odpadu nebo skrývkou zeminy apod. Podél břehů nádrže se vyskytují 
roztroušené stromy Populus x canadensis, Salix fragilis, Salix alba, Betula pendula, Salix 
caprea, Alnus glutinosa, na vyvýšených místech třešně jako pozůstatek bývalé třešňovky. 
Vegetace v litorálu rybníka je tvořena roztroušenými porosty Juncus effusus, J. articulatus, 
Solanum dulcamara, Agrostis stolonifera, Rubus fruticosus, Calamagrostis epigejos, Typha 
latifolia, T. angustifolia, Sparganium erectum aj., vegetačně zařaditelné jako fragmenty 
rákosin. Vegetace vyvýšených míst poukazuje na degradované, delší dobu opuštěné ovsíkové 
louky, dnes převážně zarostlé třtinou Calamagrostis epigejos. Obdobnou vegetaci 
degradovaných ovsíkových luk má i zanedbaná zahrada, ležící ve směru navrhovaných 
variant. 
 
 Polní kultury a trvalé travní plochy (vojtěška, jetel) jsou bez zajímavých či ohrožených 
druhů. 
 
 D í l č í  z á v ě r :  Lokalita 5 je tvořena převážně polními a travními zemědělskými 
kulturami bez většího ochranářského zájmu, pozornost si zasluhují liniové porosty kolem 
vodoteče a okolí rybníka. Na lokalitě nebyl zaznamenán žádný chráněný druh dle vyhlášky č. 
395/1992 Sb., byl zde ale zaznamenán jeden druh z Červeného seznamu, Carex buekii (C4). 
Přestože varianty silnice I/36 A a B překračují Brožovku, vyhýbají se botanicky 
nejhodnotnějším místům popisované lokality. 
 

Lokalita 6 
 
 Jedná se převážně o polní kultury a zahrádkářskou kolonii na levém břehu Černské 
strouhy, ale i jeden lesík, a na druhé straně, již s odstupem od variant A a B, lesík vymezený 
jako LBC. 
  
 Flóra a vegetace zahrádkářské kolonie nebyly blíže hodnoceny, protože se jedná o 
intenzivně obhospodařované soukromé plochy, na kterých již neexistuje žádná přirozená ani 
polopřirozená vegetace. 
 
 Lesík, který leží severně od tras variant A a B, je polokulturního charakteru, se silně 
pozměněným stromovým patrem. Ve stromovém patře dominují druhy Pinus sylvestris a Tilia 
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cordata, keřové patro je spíše méně hojné, se zástupci Tilia cordata, Quercus robur, Rosa sp. 
div. V bylinném patře chybějí typičtí zástupci lesních druhů, zatímco jsou zastoupeny druhy 
sušších, spíše nestíněných biotopů, jako jsou Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, SIlene 
alba, Euphorbia esula, Centaurea stoebe, Potentilla argentea. Tyto druhy jsou soustředěny 
na jižní výhřevný a písčitý okraj lesa. 
 
 Vegetace Rajské strouhy je tvořena max. 10 m širokými liniovými porosty luhů sv. 
Alnion incanae. Ve stromovém patře jsou běžné druhy Populus x canadensis, Alnus glutinosa, 
Salix fragilis, Fraxinus excelsior. V hojně rozvinutém keřovém patře jsou běžné druhy Salix 
caprea, Salix cinerea, Sambucus nigra, Prunus padus, Fraxinus excelsior. V bylinném patře 
dominují eutrofní byliny, mj. Urtica dioica, Humulus lupulus, Phalaris arundinacea, Impatiens 
parviflora, Carduus crispus, Solidago gigantea, Rorippa amphibia, aj. Na dně strouhy koření a 
běžně se vyskytuje hvězdoš (Callitriche sp.). Okraje porostů jsou silně zasaženy výskytem 
invazního druhu Solidago canadensis. 
 
 Lesní celek (LBC) má silně narušené stromové patro výsadbou Populus x canadensis, 
Acer negundo a Pinus sylvestris, jeho bylinné patro je tvořeno běžnými druhy s širokou 
ekologickou amplitudou. Uměle vytvořený rybníček uvnitř LBC je bez vodní vegetace, a 
okolní nelesní porosty jsou silně degradovány výskytem Solidago canadensis.  
 
 Černská strouha je v úseku pod zahrádkářskou kolonií charakteristická bujnými porosty 
v litorálu, jimž dominuje Sparganium erectum, Phalaris arundinacea a Glyceria maxima.  
 
 Polní kultury jsou bez zajímavých či ohrožených druhů. 
 

 D í l č í  z á v ě r :  Lokalita 6 je tvořena převážně polními a travními zemědělskými 
kulturami bez většího ochranářského zájmu, pozornost však zasluhují liniové porosty kolem 
Rajské strouhy a dále LBC. Na lokalitě nebyl zaznamenán žádný chráněný druh dle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., byl zde ale zaznamenán jeden druh z Červeného seznamu, Chondrilla 
juncea (C4). Na Z okraji lokality protínají shodně obě varianty Rajskou strouhu a dále vedou 
přes zahrádkářskou kolonii (nenarušují lesní LBC na pravém břehu Černské strouhy). 
 

Lokalita 7 
 
 Jedná se zčásti o polní kultury bez většího ochranářského zájmu, a dále o lesní 
komplex, jehož část je vymezena jako LBC.  
 
 Lesní komplex představuje mozaiku sekundárních porostů na vyvýšených písčitých 
valech (převážně J a střední část) a polopřirozených porostů v zamokřovaných depresích 
v severní části území. Po západním okraji komplexu vede meliorační kanál, který je po svém 
litorálu již částečně zazemněný, s výskytem řady mokřadních druhů, mj. Carex acutiformis, 
C. acuta, Lythrum salicaria, Cirsium oleraceum, Iris pseudacorus, Myosoton aquaticum, 
Scirpus sylvaticus aj. Tyto taxony indikují porosty rákosin až vysokých ostřic. Podél kanálu je 
vytvořen pás stromů, kde ve stromovém patře dominuje Alnus incana, A. glutinosa, Prunus 
padus, Salix fragilis, Acer negundo aj. V kanálu je místně rozšířený okřehek Lemna minor. 
 
 Lesní porosty na vyvýšených místech reprezentují degradovaný typ suchých acidofilních 
doubrav na písku, s dominancí Quercus robur, Betula pendula, Pinus sylvestris, Quercus 
petraea, Q. rubra a Frangula alnus ve stromovém patře. Keřové patro je rozvinuto pouze 
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místně, a je tvořeno druhy Frangula alnus, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Rubus sp. div. 
aj. V bylinném patře dominují acidofyty, mj. Agrostis capillaris, Carex leporina, Carex 
pilulifera, Cytisus scoparius, Festuca ovina, Poa nemoralis, Avenella flexuosa aj. Podél lesních 
okrajů se vyskytují na písčitých výstupcích suchomilné až mezofilní acidofyty, mj. Carex 
leporina, Luzula campestris, Spergula arvensis, Rumex acetosella, Scleranthus annuus, 
Cytisus scoparius, Holcus mollis, Anthoxanthum odoratum. Tyto jsou doprovázeny spíše 
ruderálními druhy, jako jsou Artemisia vulgaris, Glechoma hederacea, Equisetum arvense, 
Cirsium arvense, Viola arvensis aj. 
 
 Severní část lesního komplexu je floristicky mnohem bohatší, protože se zde vyskytuje 
pestrá mozaika mikrobiotopů díky odtěženým úsekům, které jsou osídleny porosty 
mokřadních olšin svazu Alnion glutinosae. Ve stromovém patře částečně narušených porostů 
dominují Alnus glutinosa, Alnus incana, Populus tremula, Salix fragilis, Betula pubescens aj. 
Keřové patro je tvořeno Prunus padus, Salix cinerea, Frangula alnus aj. V bylinném patře se 
vyskytují porosty Carex acutiformis, C. acuta, Iris pseudacorus, Deschampsia cespitosa, 
Camalagrostis canescens, Lysimachia vulgaris, Dryopteris carthusiana, Festuca gigantea, 
Selinum carvifolia, Peucedanum palustre aj. Porosty nejsou zcela vyhraněné, na některých 
místech mají spíše charakter lužních lesů, jinde zase mokřadních vrbin. Místně se vyskytuje 
v bylinném patře Molinia arundinacea indikující vlhké acidofilní doubravy. Popisovaný 
porostní celek (není oficiálně veden jako lesní půda) je v centrální části obohacen o hodnotné 
stromořadí vzrostlých dubů, kopírující z východní strany průběh staré cesty a ze západní 
strany osu navržené varianty A silnice I/36. 
 
 Luční komplex uvnitř lesa je trvalou travní kulturou bez větší hodnoty. 
 
 Polní kultury a trvalé travní plochy (vojtěška, jetel) jsou bez zajímavých či ohrožených 
druhů. 
 
 D í l č í  z á v ě r :  Lokalita 7 je tvořena polními a lesními kulturami bez většího 
ochranářského zájmu, pozornost však zasluhuje severní část lesního komplexu (LBC), kde se 
vyskytují fragmenty mokřadních olšin s řadou regionálně vzácnějších druhů a stromořadí 
vzrostlých dubů. Na lokalitě nebyl zaznamenán žádný chráněný druh dle vyhlášky č. 
395/1992 Sb., ani nebyl zaznamenán žádný druh z Červeného seznamu. Lokality se varianty 
silnice I/36 dotýkají rozdílně – zatímco varianta A prochází právě přes cenný biotop, varianta 
B protíná lesní komplex v místech s málo cenným porostem. 
 
Lokalita 8 
 
 Jedná se zčásti o polní kultury bez většího ochranářského zájmu, a dále o liniový porost 
podél vodoteče (melioračního kanálu).  
 
 Liniový porost je cca 1-3 m široký na obě strany vodoteče, a je tvořen roztroušenými 
stromy (Quercus robur, Alnus glutinosa, Sorbus aucuparia, Populus x canadensis), a hojným 
keřovým patrem (Euonymus europaea, Prunus padus, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Rosa 
canina). Sušší okraje vodoteče jsou tvořeny degradovanými a pouze fragmentárními porosty 
ovsíkových luk, s druhy Arrhenatherum elatius, Melilotus albus, Festuca pratensis, Artemisia 
vulgaris aj. V kanálu se vyskytují bohaté porosty Phragmites australis, Carex acutiformis, Iris 
pseudacorus, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, Cirsium oleraceum, Filipendula 
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ulmaria, Urtica dioica, aj. Na druhé straně silnice do Rybitví se vyskytuje starý sad třešní, 
Quercus robur, aj. 
 
 Polní kultury a trvalé travní plochy (vojtěška, jetel) jsou bez zajímavých či ohrožených 
druhů (např. Setaria pumila, S. viridis). 
 
 D í l č í  z á v ě r :  Lokalita 8 je tvořena převážně polními kulturami bez většího 
ochranářského zájmu. Ve vodoteči se vyskytují běžné mokřadní a mezofilní druhy bez větší 
ochranářské hodnoty. Na lokalitě nebyl zaznamenán žádný chráněný druh dle vyhlášky č. 
395/1992 Sb., a byl zde zaznamenán jeden druh z Červeného seznamu (Nonea erecta). Na 
lokalitě varianta A protíná vodoteč mimo stávající komunikaci (III/32225), naopak varianta B 
pro protnutí s vodotečí využívá stávající komunikace. 
 
Lokalita 9 
 
 Jedná se o liniový porost starých ovocných stromů kolem stávající komunikace do 
Rybitví, polní kultury, a kulturní lesní porosty v intravilánu Rybitví. 
 
 Liniový porost kolem silnice do Rybitví je tvořen starými třešněmi, jabloněmi, občas 
duby a hrušněmi. Křoviny se vyskytují roztroušeně, mj. Sambucus nigra, Prunus spinosa. 
V příkopech se vyskytují kulturní deriváty silně narušených ovsíkových luk s druhy 
Arrhenatherum elatius, Bromus inermis, Urtica dioica, Agrostis tenuis, Festuca rubra aj.  
 
 Na okraji Rybitví využívají všechny varianty stávající silnice. Okolní nelesní vegetace 
reprezentuje ruderální vegetaci sídel blízkou svazu Dauco-Melilotion, s druhy Artemisia 
vulgaris, Erigeron annus, Sapponaria officinalis, Bromus inermis, Conyza canadensis, 
Erysimum marschallianum, Solidago gigantea aj. Po pravé straně lemuje silnici sekundární 
porost Populus x canadensis, v jehož keřovém patře hojně zmlazují ohrožené druhy Ulmus 
laevis a Ulmus minor. Jinak je podrost těchto lesíků silně zabuřeněný Rubus fruticosus agg. 
 
 D í l č í  z á v ě r :  Lokalita 9 je tvořena (polo)ruderálními a lesními porosty bez většího 
ochranářského zájmu. Pozornost zasluhuje lesík při pravé straně silnice při okraji Rybitví, kde 
dochází ke zmlazování ohrožených jilmů. Na lokalitě nebyl zaznamenán žádný chráněný druh 
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ale byly zaznamenány 2 ohrožené druhy z Červeného seznamu 
(Ulmus laevis, Ulmus minor). Varianty využívají stávající komunikace, a proto se 
nepředpokládá razantnější zásah do zmiňovaných porostů. 
 
 
C.2.7. Ekosystémy a les 
 
 Ekosystém je zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definován jako 
„funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny 
výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a 
vyvíjejí v určitém prostoru a čase“. 
 
 Posuzované území jako celek v rámci všech biochor lze hodnotit jako středně stabilní, 
které je prostorově vázáno zejména na agroekosystémy, sídla, v menší míře na vodní toky 
Opatovického kanálu, Černské a Rajské strouhy, Brožovky a drobných vodotečí a funkčních 
rybníků v dané oblasti. Hodnotu ekologické stability zvyšuje přítomnost nadregionálního 
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biocentra Bohdaneč (rozsáhlá hodnotná oblast Bohdanečského rybníka). Dále se v zájmovém 
území nacházejí  přírodě blízké plochy vázány na lesní ekosystémy zejména v severovýchodní 
části Lázní Bohdaneč. Lesní ekosystémy, které jsou plošně menších rozměrů, jsou 
roztroušeny po krajině, většinou ve vazbě na vodní toky. 
 
 Střední hodnota ekologické stability je výsledkem kombinace převažujících 
společenstev ekosystémů polí (agroekosystémů), nižšího zastoupení lesů, technických zásahů 
do přirozené morfologie říčních koryt vodních toků opevněním břehů a dna na jedné straně a 
vyššího podílu vodních ploch (rybníků), zatravněného území, přirozených remízů a ekologicky 
stabilních, léty vytvářených břehových společenstev Opatovického kanálu, Černské a Rajské 
strouhy na straně druhé. 
 
 Co se týká hodnoty a zastoupení lesních ekosystémů, bylo již naznačeno, že není příliš 
významné. V širším okolí Lázní Bohdaneč však lesní porosty významnou roli hrají – západně 
od města se rozkládá lesní komplex skrývající několik větších i menších rybníků a sahající až 
k Rohovládově Bělé, bezprostředně na východní okraj zástavby Lázní Bohdaneč pak navazuje 
lesní komplex rozkládající se od Čeperky až k Semtínu. V prostoru kolem Lázní Bohdaneč pak 
krajinu obohacují jen malé a izolované lesní enklávy. A právě takovým územím je vedena 
posuzovaná přeložka silnice I/36. V druhové skladbě lesů širšího území převažují druhy 
dubových borů. Vzhledem k hospodářskému charakteru lesů však tyto původní druhy vytváří 
málo diferencované a jen ojediněle přírodě blízké porosty. 
 
 Navržené varianty A a B prakticky totožně procházejí okrajem lesních porostů 
(pozemků) na konci trasy silnice I/36 v k.ú. Rybitví. Navržená silnice I/36, v popisovaném 
úseku v podstatě rozšířená a upravená stávající silnice III/32225, je vedena okrajem lesních 
pozemků: 

– p.č. 381/1 (zábor cca 1300 m2; km 5,720-6,050 var. A, resp. km 5,860-6,190 var. B) – 
jedná se o bezlesí (ochranné pásmo elektrického vedení), 

– p.č. 272/1 (zábor cca 220 m2; km 5,930-6,010 var. A, resp. km 6,070-6,150 var. B) – 
jedná se o porostní půdu 5. věkové třídy (podle terénního průzkumu o třídu starší), 
v druhovém složení dominuje topol (100%), porost je zapojený a málo diferencovaný, 
bonita průměrná, lesní typ 1O0 (lipová doubrava, iniciální stádium), 

– p.č. 312/2 a p.č. 313/2 (zábor cca 50 m2 a cca 110 m2; km 6,280-6,420 var. A, resp. 
km 6,420-6,560 var. B) – jedná se o bezlesí (ochranné pásmo elektrického vedení), na 
okraji p.č. 312/2 nálet břízy, osiky (1. věková třída), na okraji p.č. 313/2 lípy 4. věkové 
třídy, bonita průměrná až podprůměrná, lesní typ 1I1 (uléhavá habrová doubrava, typ 
zkyselený na píscích), 

– p.č. 313/7, p.č. 305/8 a p.č. 305/9 (zábor cca 200 m2, cca 10 m2 a cca 20 m2; km 
6,420-6,460 a 6,530-6,650 var. A, resp. km 6,560-6,600 a 6,670-6,790 var. B) – jedná 
se o porostní půdu 4. věkové třídy (podle terénního průzkumu o třídu starší), částečně 
bezlesí (ochranné pásmo elektrického vedení), v druhovém složení diferencovaného 
liniového porostu je zastoupen dub (45%), lípa (30%), buk (20%), bříza (3%) a javor 
(2%), bonita průměrná až podprůměrná, lesní typ 1I1 (uléhavá habrová doubrava, typ 
zkyselený na píscích). 
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 Varianta A dále přímo prochází lesním porostem v k.ú. Lázně Bohdaneč, p.č. 814/1, 
814/3, 814/4, 2211/3 a 2211/4, km 2,710-2,750 (zábor cca 720 m2). Jedná se o porostní 
půdu 1. věkové třídy, v druhovém složení dominuje lípa (100%; vtroušeně borovice a bříza), 
porost nemá lesní charakter, je dosti zabuřenělý a celkově chřadnoucí. Bonita je průměrná, 
lesní typ 1O2 (lipová doubrava, typ svízelový). 
 
 Varianta B dále přímo prochází lesním porostem v k.ú. Černá u Bohdanče, p.č. 
211/3, km 4,350-4,430 (zábor cca 2300 m2). Podle lesnické porostní mapy se jedná se o 
porostní půdu 8. a 11. věkové třídy, podle terénního průzkumu je hranice mezi porostními 
skupinami nezřetelná a stáří je do 80 let. V druhovém složení je zastoupena borovice (65%), 
bříza (20%, mladší) a dub (15%, mladší). Lesní porost je věkově diferencovaný a místy 
proředěný (zakmenění 8). Bonita je podprůměrná, v severní části lesní typ 1I1 (uléhavá 
habrová doubrava, typ zkyselený na píscích), v jižní části lesní typ 1K5 (kyselá doubrava, typ 
psinečkový). 
 
 

C.2.8. Krajina 
 
 Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem 
funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky (zákon č. 114/1992 Sb.). Širší okolí 
zájmového území lze popsat jako polootevřenou, rovinatou, intenzivně obhospodařovanou a 
funkčně rozmanitou krajinu (s převažující zemědělskou produkční funkcí) a relativně nízkým 
podílem přírodě blízkých ekosystémů. Krajinná mozaika je středně hrubá a prostorově 
středně rozmanitá. Na zástavbu obcí navazují plochy zemědělské půdy, místy výrazně 
protnuté vodními toky s doprovodnou vegetací, obohacené vodními plochami rybníků a 
orámované drobnými lesními komplexy. Přes blízkost urbanizovanému a výrazně 
antropogenně utvářenému prostoru (Pardubice) si krajina zachovala některé své základní 
rysy, zejména charakter vodních ploch a mimolesní zeleně. Krajinnou matricí v zájmovém 
území je zemědělská půda. 
 
 Současná typologie české krajiny (Löw ET AL. cit. in CIBULKA 2005) zařazuje dotčené 
území do následujících typů: 
 

– z hlediska přírodní charakteristiky v typologické řadě podle reliéfu krajiny 
KRAJINA ROVIN 

KRAJINA VÁTÝCH PÍSKŮ 
– z hlediska kulturní charakteristiky v typologické řadě podle využití krajiny 

LESOZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA 
RYBNIČNÍ KRAJINA 

URBANIZOVANÁ KRAJINA 
– z hlediska historické charakteristiky v typ. řadě podle charakteru osídlení krajiny 

STARÉ SÍDELNÍ TYPY HERCYNICA 
 
 Pokud se vztáhne výše uvedený popis krajiny v širším zájmovém území k definici 
krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či 
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.“), je možné 
konstatovat, že posuzovaný záměr je situován do území s celkově běžnou hodnotou 
krajinného rázu. Krajina je výrazně diferencována prakticky pouze podle svého využití, a tak 
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lze při detailnějším pohledu severozápadní části území přisoudit zvýšenou estetickou a 
přírodní hodnotu (rybniční krajina), zatímco jihovýchodní okraj je charakteristický sníženou 
hodnotou krajinného rázu (urbanizovaná krajina).  
 
 
C.2.9. Obyvatelstvo 
 
 Základní informace o obyvatelstvu dotčeného území podává a kapitolu C.1.4 doplňuje 
následující tabulka: 
 

územní jednotka počet obyvatel 
(k 1.1.2009) vým ěra (km 2) počet obyvatel 

na km 2  

Lázně Bohdaneč 3 348 21,79 154 
Černá u Bohdanče 279 2,65 105 

Rybitví 1 433 5,25 273 

zájmové území 5 060 29,69 170 
Pardubice 89 892 82,66 1087 

Kraj Pardubický  515 185 4 518 114 

Česká republika 10 467 542 78 867 133 

        Zdroj: http://www.pardubice.czso.cz 
 
 Zájmové území lze z pohledu krajského i celorepublikového označit za nadprůměrně 
zalidněné. Tato skutečnost odpovídá silné vazbě na blízké regionální centrum, krajské město 
Pardubice. 
 
 

C.2.10. Hmotný majetek a kulturní památky 
 
 V trase silnice I/36 nejsou kromě několika chat v zahrádkářské kolonii pod Sv. Jiřím 
(mezi Lázněmi Bohdaneč a Černou u Bohdanče) a krátkých úseků inženýrských sítí situovány 
žádné další objekty. Na ploše do cca 5 ha bude nová silnice vedena po stávajících silničních 
pozemcích. 
 
 V zájmovém území se nenacházejí památkové rezervace, památkové zóny nebo 
významné archeologické lokality. Záměrem bude dotčena kulturní památka Opatovický kanál, 
silnice I/36 bude kanál překonávat přemostěním v km 1,200 varianty A, resp. km 1,190 
varianty B. Opatovický kanál je významnou technickou kulturní památkou Pardubického 
kraje. Pod názvem „vodní kanál Opatovický“ a rejstříkovým číslem 25076/6-4411 je evidován 
v ústředním seznamu kulturních památek. 
 
 V širším území je dále vyhlášeno 9 kulturních památek v katastru Lázní Bohdaneč a 1 
kulturní památka v Rybitví. Z nich za zmínku stojí dvě památky nejbližší navrhované silnici 
I/36. V Lázních Bohdaneč je to hřbitovní kaple sv. Jiří s areálem (rejstříkové číslo 19816/6-
2051), situovaná na vyvýšenině na jižním okraji města, cca 100 m od variant A i B silnice 
I/36. Ve vzdálenosti cca 130 m jižně od obou posuzovaných variant na začátku Rybitví je to 
pak venkovský dům - rodný dům Václava Veverky (21199/6-4388). 
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C.3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ  

 
 Co se týká znečištění ovzduší, vody a půdy v dotčeném území, lze konstatovat, že toto 
znečištění je pod platnými limity, a lze jej považovat za únosné. Podobně jako na většině 
území České republiky je z pohledu znečišťujících látek nejméně příznivá situace v oblasti 
znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10, kde může docházet k dosažení a 
překračování úrovně limitní hodnoty pro maximální denní průměrnou koncentraci této 
škodliviny. Z pohledu prostorového je nejvíce zatěžováno centrum Lázní Bohdaneč a okraj 
Rybitví. Svoji roli sehrává i blízká přítomnost pardubických chemických závodů. 
 
 Z hlediska působení hluku v území je dominantní automobilová doprava, zejména na 
silnici I/36 Bukovka – Lázně Bohdaneč – Pardubice (Semtín), případně i silnici II/333 Lázně 
Bohdaneč – Přelouč. Zástavba Lázní Bohdaneč lemující tuto silnici v těsné blízkosti leží 
v prostoru, v němž ekvivalentní hladina akustického tlaku z většiny přesahuje platný limit pro 
„starou zátěž“ v noční době, tj. 60 dB. Úzký koridor podél stávající silnice I/36 je tak možné 
z hlediska kvality životního prostředí označit jako neúnosně zatížený. 
 
 Záměr „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ je situován do území, které si přes 
blízkost vysoce urbanizovanému prostoru Pardubic místy uchovalo vysoké přírodní hodnoty. 
Jednoznačně nejcennější je severozápadní část zájmového území, jejímž těžištěm je 
Bohdanečský rybník s několikanásobnou legislativní ochranou. Posuzované území jako celek 
v rámci všech biochor lze hodnotit jako středně stabilní. Je to výsledek 
kombinace převažujících společenstev ekosystémů polí (agroekosystémů), nižšího zastoupení 
lesů, technických zásahů do přirozené morfologie říčních koryt vodních toků opevněním 
břehů a dna na jedné straně a vyššího podílu vodních ploch (rybníků), zatravněného území, 
přirozených remízů a ekologicky stabilních, léty vytvářených břehových společenstev 
Opatovického kanálu, Černské a Rajské strouhy na straně druhé. Ekologickou stabilitu 
nejvíce narušuje intenzivní zemědělské hospodaření. 
 
 Z demografického hlediska je dotčené území charakteristické průměrnými parametry 
příměstského osídlení, velmi silně vázaného na blízké regionální centrum, krajské město 
Pardubice. 
 
 Kvalita životního prostředí jako celku je v posuzovaném prostoru dobrá. Zájmové území 
je nositelem širokého spektra hodnot a funkcí, charakter krajiny přesto nejvíce ovlinuje 
zemědělské hospodaření. Veškerá činnost a procesy zde probíhající nedosahují nějakým 
způsobem závažných parametrů a odpovídají vlastnostem a možnostem posuzovaného 
prostoru. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A 
HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH 
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 
 Následující text, který se věnuje posouzení zdravotních rizik hluku a imisí, vychází ze 
závěrů přílohy D. Hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí (D.1. Posouzení vlivu hluku na 
veřejné zdraví, D.2. Hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám). Podkladem pro 
hodnocení zdravotních rizik (HRA) byly výstupy hlukové a rozptylové studie. Jsou hodnocena 
zdravotní rizika následujících variant: 
 

– v a r i a n t a  n u l o v á  ( 0 )  představuje zachování stávajícího stavu, kdy Lázně 
Bohdaneč zůstávají v roce 2030 bez obchvatu a veškerá tranzitní doprava, včetně 
dopravy směřující na dálnici D11 přes Chýšť či Dobřenice, se přemísťuje po stávající 
silnici I/36 přes centrum města, 

– a k t i v n í  v a r i a n t o u  A  se rozumí vedení obchvatu Lázní Bohdaneč ve variantě A 
(slouží převážně tranzitní dopravě včetně dopravy směřující na dálnici D11 pčes 
Dobřenice) + trasa stávající I/36 (slouží převážně cílové dopravě v Lázních Bohdaneč), 

– a k t i v n í  v a r i a n t o u  B  se rozumí vedení obchvatu Lázní Bohdaneč ve variantě B 
(slouží převážně tranzitní dopravě včetně dopravy směřující na dálnici D11 pčes 
Dobřenice) + trasa stávající I/36 (slouží převážně cílové dopravě v Lázních Bohdaneč). 

 
ZDRAVOTNÍ RIZIKA HLUKU 
 
 Výskyt nízkofrekvenčního hluku ani hluku s tónovými složkami se neočekává, protože 
hluk z dopravy není obecně považován za nízkofrekvenční hluk ani hluk, který obsahuje 
tónovou složku. 
 
Hodnocení z hlediska vztahu k hygienickým limitům 
 
 Budeme-li za hygienický limit pro všechny posuzované komunikace uvažovat LAeq,16h =     
60 dB a LAeq,8h = 50 dB (tj. i pro I/36 ve městě Lázně Bohdaneč), lze konstatovat, že  
pravděpodobné překročení hygienických limitů bez uvažování nejistoty výpočtu, resp. 
nadlimitní expozici, je možné očekávat ve stávající situaci (0) v denní době u 396 osob a v 
noční době u 511 osob. V situaci vyvolané novým dopravním řešením (A) lze očekávat 
nadlimitní expozici v denní době u 250 osob a v noční době u 286 osob; (B) lze očekávat 
nadlimitní expozici v denní době u 241 osob a v noční době u 305 osob. 
 
 Vzhledem k odhadu demografických dat, a tím jejich nejistotě, není tedy významný 
rozdíl v počtu nadlimitně exponovaných osob mezi variantou A a B, a to jak v denní době, 
tak v době noční. Lze však vyslovit závěr, že obě navrhované varianty přinesou významné 
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snížení počtu nadlimitně exponovaných osob oproti stávajícímu stavu – variantě 0,  a to jak v 
denní době, tak zejména noční době. 
 
Hodnocení z hlediska vlivu na rušení spánku a obtěžování 
 
 Ve stávajícím dopravním řešení (0) lze očekávat z 3 339 obyvatel vstupujících do HRA 
alespoň lehké obtěžování u 1 093, z tohoto počtu u 542 střední obtěžování a u 217 silné 
obtěžování. 
 
 Realizací nového dopravního řešení ve variantě A lze očekávat z 3 848 obyvatel 
vstupujících do HRA alespoň lehké obtěžování  u 1 091 z nich, z tohoto počtu u 497 střední 
obtěžování a u 175 silné obtěžování. 
 
 Realizací nového dopravního řešení ve variantě B lze očekávat z 4 027 obyvatel 
vstupujících do HRA alespoň lehké obtěžování u 1 098 z nich, z tohoto počtu u 494 střední 
obtěžování a u 171 silné obtěžování. 
  
 Ve stávajícím dopravním řešení (0) lze očekávat z 2 766 obyvatel vstupujících do HRA 
alespoň lehce rušený spánek u 622 z nich, z tohoto počtu u 304 středně rušený spánek a u 
131 silně rušený spánek. 
 
 Realizací nového dopravního řešení ve variantě A lze očekávat z 3 237 obyvatel 
vstupujících do HRA alespoň lehce rušený spánek u 640 z nich, z tohoto počtu u 297 středně 
rušený spánek a u 121 silně rušený spánek. 
 
 Realizací nového dopravního řešení ve variantě B lze očekávat z 3 486 obyvatel 
vstupujících do HRA alespoň lehce rušený spánek u 670 z nich, z tohoto počtu u 308 středně 
rušený spánek a u 124 silně rušený spánek. 
 
 Vzhledem k odhadu demografických dat, a tím jejich nejistotě, není tedy významný 
rozdíl v počtu pravděpodobně obtěžovaných osob ani osob s narušeným spánkem mezi 
jednotlivými  posuzovanými variantami 0, A a B, přestože počet exponovaných osob, které 
vstoupily do výpočtu hodnocení, se v porovnání varianty 0 a A zvýšil u obtěžování o 509 osob 
a u rušení spánku o 471, v porovnání varianty 0 a B se počet exponovaných osob zvýšil u 
obtěžování o 688 a u rušení spánku o 720. Tato skutečnost je způsobena očekávaným 
významným nárůstem počtu exponovaných osob v nejnižších hladinách Ldvn  a Ln, zatímco           
ve vyšších hladinách, kde je počet obtěžovaných a rušených obyvatel nejvyšší, dojde realizací 
záměru v obou variantách k významnému snížení počtu exponovaných obyvatel. 
 
Hodnocení z hlediska možného výskytu onemocnění kardiovaskulárními 
chorobami 
 
 Ve stávajícím dopravním řešení (0) lze očekávat nárůst onemocnění infarktem 
myokardu (IM) o cca 1 osobu a ischemické choroby srdeční (ICHS) o 4 osoby (zaokrouhleno 
dle matematických pravidel). 
 
 Realizací nového dopravního řešení ve variantě A nelze očekávat nárůst počtu osob s 
onemocněním IM, u ICHS lze očekávat nárůst o 1 osobu. 
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 Realizací nového dopravního řešení ve variantě B nelze očekávat nárůst počtu osob s 
onemocněním IM, u ICHS nárůst o 1 osobu. 
 
 Z výše uvedených výsledků vyplývá, že vzhledem k odhadu demografických dat, a tím 
jejich nejistotě, není tedy významný rozdíl mezi variantou A a B v počtu osob, které mohou 
pravděpodobně vlivem expozice hluku ze silniční dopravy onemocnět infarktem myokardu 
nebo ischemickou chorobou srdeční. Lze však konstatovat, že obě navrhované varianty (A i 
B) s navrženými protihlukovými stěnami přinesou snížení tohoto rizika oproti stávajícímu 
stavu – variantě 0. 
 
Shrnutí 
 
 Realizace záměru zlepší celkovou akustickou situaci v území vyvolanou silniční 
dopravou a zmírní negativní účinky hluku z hlediska kardiovaskulárních onemocnění, přičemž 
není významný rozdíl mezi navrhovanými variantami A a B s navrženými protihlukovými 
stěnami. Z hlediska posouzení pravděpodobného obtěžování a rušení spánku exponovaných 
osob jsou všechny tři posuzované varianty (0, A a B) bez významných rozdílů. 
 
ZDRAVOTNÍ RIZIKA IMISÍ 
 
 Posuzováno bylo zdravotní riziko imisí látek, generovaných silniční dopravou (oxid 
dusičitý, oxid uhelnatý, benzen, benzo(a)pyren a PM10), pro obyvatelstvo obcí Lázně 
Bohdaneč, Neratov, Černá u Bohdanče a Rybitví. Hodnocena byla expozice obyvatel 
stávajících obytných objektů i expozice na přilehlých rozvojových plochách. 
 
Oxid dusičitý 
 
 Odhady krátkodobých i dlouhodobých pozaďových imisních hladin oxidu dusičitého se 
v hodnocené lokalitě pohybují pod hodnotou zvýšeného zdravotního rizika HQ < 1. Souhrnně 
lze konstatovat, že zdravotní přínos obou variant komunikace I/36, ve smyslu snížení hladiny 
expozičního rizika dlouhodobých účinků oxidu dusičitého a snížení počtu exponovaných 
obyvatel obce Lázní Bohdaneč, bude kompenzován adekvátně zvýšenou hladinou 
expozičního rizika a zvýšeným počtem exponovaných obyvatel obce Rybitví. Z pohledu 
zvýšení či snížení expozičních hladin, odpovídajících počtů exponovaných osob a hladin 
souvisejících zdravotních rizik (HQ) dlouhodobých účinků oxidu dusičitého se varianta A jeví 
jako mírně výhodnější (ve srovnání s variantou B). Žádný z ročních příspěvků oxidu 
dusičitého variant 0, A, B nepředstavuje reálně zvýšené zdravotní riziko. Ukazatel HQ je ve 
všech případech výrazně nižší než 1. Souhrnně lze konstatovat významný zdravotní přínos 
obou variant komunikace I/36, ve smyslu snížení celkové hladiny expozičního rizika 
krátkodobých účinků oxidu dusičitého a snížení celkového počtu exponovaných obyvatel 
hodnocené lokality. Zvýšení či snížení expozičních hladin, odpovídající počty exponovaných 
osob a hladiny souvisejících zdravotních rizik (HQ) krátkodobých účinků oxidu dusičitého se u 
variant A  a B jeví jako srovnatelné. Žádný z uvedených 1 hodinových příspěvků variant 0, A, 
B nepředstavuje reálně zvýšené zdravotní riziko. Ukazatel HQ je ve všech případech výrazně 
nižší než 1. Žádný z uvedených nejvyšších koncentračních příspěvků (0, A, B) nepředstavuje 
reálně zvýšené zdravotní riziko. Ukazatel HQ je ve všech případech výrazně nižší než 1. 
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Oxid uhelnatý 
 
 Odhady krátkodobé imisní hladiny oxidu uhelnatého se v hodnocené lokalitě pohybují 
pod hodnotou zvýšeného zdravotního rizika HQ < 1. Souhrnně lze konstatovat významný 
zdravotní přínos obou variant komunikace I/36, ve smyslu snížení celkové hladiny 
expozičního rizika krátkodobých účinků oxidu uhelnatého a snížení celkového počtu 
exponovaných obyvatel hodnocené lokality. Z pohledu zvýšení či snížení expozičních hladin, 
odpovídajících počtů exponovaných osob a hladin souvisejících zdravotních rizik (HQ) 
krátkodobých účinků oxidu uhelnatého se varianta A jeví jako výhodnější. Žádný z uvedených 
8-hodinových příspěvků oxidu uhelnatého (0, A, B) nepředstavuje reálně zvýšené zdravotní 
riziko. Ukazatel HQ je ve všech případech výrazně nižší než 1. Žádný z uvedených nejvyšších 
koncentračních příspěvků (0, A, B) nepředstavuje reálně zvýšené zdravotní riziko. Ukazatel 
HQ je ve všech případech výrazně nižší než 1. 
 
Benzen 
 
 Odhad dlouhodobého imisního pozadí benzenu indikuje v hodnocené lokalitě mírně 
zvýšené karcinogenní riziko (ILCR > 10-6). Souhrnně lze konstatovat významný zdravotní 
přínos obou variant komunikace I/36, ve smyslu snížení celkové hladiny expozičního rizika 
karcinogenních účinků benzenu a snížení celkového počtu exponovaných obyvatel hodnocené 
lokality. Z pohledu zvýšení či snížení expozičních hladin, odpovídajících počtů exponovaných 
osob a hladin souvisejících zdravotních rizik (HQ) karcinogenních účinků benzenu se varianty 
A a B jeví jako srovnatelné. Žádný z uvedených koncentračních příspěvků (0, A, B) 
nepředstavuje reálně zvýšené zdravotní riziko. Ukazatel ILCR je ve všech hodnocených 
případech výrazně nižší než 10-6. Žádný z uvedených nejvyšších koncentračních příspěvků (0, 
A, B) nepředstavuje reálně zvýšené zdravotní riziko karcinogenních účinků. Ukazatel ILCR je 
ve všech hodnocených případech výrazně nižší než 10-6. 
 
Benzo(a)pyren 
 
 Odhad dlouhodobého imisního pozadí benzo(a)pyrenu indikuje v hodnocené lokalitě 
zvýšené riziko karcinogenních účinků (ILCR > 10-6). Souhrnně lze konstatovat mírné zvýšení 
hladiny rizika karcinogenních účinků benzo(a)pyrenu vlivem obou variant komunikace I/36, 
ve smyslu mírného zvýšení hladiny expozičního rizika a zvýšení počtu exponovaných obyvatel 
obcí Lázně Bohdaneč, Černá u Bohdanče a Rybitví. Z pohledu zvýšení či snížení expozičních 
hladin, odpovídajících počtů exponovaných osob a hladin souvisejících zdravotních rizik (HQ) 
karcinogenních účinků benzo(a)pyrenu se varianta A jeví jako mírně výhodnější (ve srovnání 
s variantou B). Všechny uvedené koncentrační příspěvky (0, A, B) se pohybují na hladině 
ILCR ~ 10-5 a indikují mírně zvýšené karcinogenní riziko. Všechny uvedené nejvyšší 
koncentrační příspěvky (0, A, B) představují mírně zvýšené zdravotní riziko karcinogenních 
účinků. Ukazatel ILCR je ve všech hodnocených případech vyšší než 10-6. 
 
PM10 

 
 Odhady dlouhodobých imisních hladin suspendovaných částic PM10 indikují 
v hodnocené lokalitě mírně zvýšené zdravotní riziko. Krátkodobé imisní hladiny se pohybují 
těsně pod hodnotou mírně zvýšeného zdravotního rizika. Souhrnně lze konstatovat významný 
zdravotní přínos obou variant komunikace I/36, ve smyslu snížení celkové hladiny 
expozičního rizika dlouhodobých účinků PM10 a snížení celkového počtu exponovaných 
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obyvatel hodnocené lokality. Z pohledu zvýšení či snížení expozičních hladin, odpovídajících 
počtů exponovaných osob a hladin souvisejících zdravotních rizik (HQ) dlouhodobých účinků 
PM10 se varianta A jeví jako mírně výhodnější (ve srovnání s variantou B). Žádný 
z uvedených koncentračních příspěvků (0, A, B) nepředstavuje reálně zvýšené zdravotní 
riziko. Ukazatel HQ je ve všech případech výrazně nižší než 1. Souhrnně lze konstatovat 
významný zdravotní přínos obou variant komunikace I/36, ve smyslu snížení celkové hladiny 
expozičního rizika krátkodobých účinků PM10 a snížení celkového počtu exponovaných 
obyvatel hodnocené lokality. Z pohledu zvýšení či snížení expozičních hladin, odpovídajících 
počtů exponovaných osob a hladin souvisejících zdravotních rizik (HQ) krátkodobých účinků 
PM10 se varianta A jeví jako mírně výhodnější (ve srovnání s variantou B). Žádný z uvedených 
koncentračních příspěvků (0, A, B) nepředstavuje reálně zvýšené zdravotní riziko. Ukazatel 
HQ je ve všech případech výrazně nižší než 1. Žádný z uvedených nejvyšších koncentračních 
příspěvků (0, A, B) nepředstavuje reálně zvýšené zdravotní riziko. Ukazatel HQ je ve všech 
případech výrazně nižší než 1. 
 
Souhrnná kvantifikace zdravotního rizika stávajícího imisního pozadí 
 
 Je doložena nízká úroveň nekarcinogenních rizik, vyplývajících z imisních pozadí oxidu 
dusičitého a oxidu uhelnatého. Mírně zvýšená rizika vyplývají z imisních pozadí PM10 
(nekarcinogenní riziko) a benzenu (karcinogenní riziko) a zvýšené karcinogenní riziko 
vyplývá z imisního pozadí benzo(a)pyrenu. Odhad zdravotního rizika imisního pozadí roku 
2030 je zatížen příliš velkou nejistotou, a nebyl z tohoto důvodu prováděn. Hladiny škodlivin 
pocházejících z dopravy jsou u stávajícího imisního pozadí již součástí odhadu a nelze je 
k tomuto odhadu přičítávat. 
 
Porovnání zdravotních rizik varianty 0 versus varianta A nebo B 
 

Kvantifikace zdravotního rizika imisních příspěvků z variant I/36 v roce 2030 dokladuje 
významný zdravotní přínos varianty A i varianty B (ve smyslu snížení celkové hladiny 
expozičního rizika krátkodobých účinků oxidu dusičitého, krátkodobých účinků oxidu 
uhelnatého, karcinogenních účinků benzenu a dlouhodobých i krátkodobých účinků PM10) a 
ve smyslu snížení celkového počtu exponovaných obyvatel hodnocené lokality oproti variantě 
0. Výjimku tvoří mírné zvýšení hladiny rizika karcinogenních účinků benzo(a)pyrenu (u 
varianty A i B oproti variantě 0), ve smyslu mírného zvýšení hladiny expozičního rizika a 
zvýšení počtu exponovaných obyvatel obcí Lázně Bohdaneč, Černá u Bohdanče a Rybitví. 
Nutno zmínit skutečnost, že zdravotní přínos varianty A i varianty B oproti variantě 0 (ve 
smyslu snížení hladiny expozičního rizika dlouhodobých účinků oxidu dusičitého a snížení 
počtu exponovaných obyvatel obce Lázní Bohdaneč) bude snížen zvýšenou hladinou 
expozičního rizika a zvýšeným počtem exponovaných obyvatel obce Rybitví. Žádný 
z dlouhodobých a krátkodobých příspěvků oxidu dusičitého, krátkodobých příspěvků oxidu 
uhelnatého, dlouhodobých příspěvků benzenu, dlouhodobých a krátkodobých příspěvků PM10 

variant 0, A, B nepředstavuje reálně zvýšené zdravotní riziko. Výjimku tvoří všechny 
dlouhodobé příspěvky benzo(a)pyrenu ve všech variantách, které představují mírně zvýšené 
karcinogenní riziko. 
 
 
 
 
 



Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat                   TRANSCONSULT s.r.o. 
Dokumentace záměru podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

86 

Porovnání zdravotních rizik varianty A versus varianta B 
 
 Při porovnání expozičních hladin, odpovídajících počtů exponovaných osob a hladin 
souvisejících zdravotních rizik (HQ/ILCR) krátkodobých účinků oxidu dusičitého a 
karcinogenních účinků benzenu se varianty A a B jeví jako srovnatelné. Při porovnání 
expozičních hladin, odpovídajících počtů exponovaných osob a hladin souvisejících 
zdravotních rizik (HQ/ILCR) dlouhodobých účinků oxidu dusičitého, krátkodobých účinků 
oxidu uhelnatého, karcinogenních účinků benzo(a)pyrenu a dlouhodobých účinků a 
krátkodobých účinků PM10 se varianta A jeví jako varianta vhodnější. 
 
Pořadí vhodnosti variant 
 
 Z pohledu úrovní expozičních hladin, odpovídajících počtů exponovaných osob a hladin 
souvisejících zdravotních rizik (HQ/ILCR) v hodnocené lokalitě lze variantu A označit jako 
variantu nejvhodnější a variantu 0 jako variantu nejméně vhodnou. 
 
Shrnutí 
 
 Stávající imisní pozadí lokality vykazuje nízkou úroveň nekarcinogenních rizik oxidu 
dusičitého a oxidu uhelnatého, mírně zvýšené nekarcinogenní riziko PM10, mírně zvýšené 
karcinogenní riziko benzenu a zvýšené karcinogenní riziko benzo(a)pyrenu. Odhad 
zdravotního rizika imisního pozadí roku 2030 je zatížen příliš velkou nejistotou, a nebyl 
z tohoto důvodu prováděn.  
 
 Expozice žádnému z nejvyšších koncentračních příspěvků oxidu dusičitého, oxidu 
uhelnatého, benzenu a PM10 z hodnoceného záměru nepředstavuje v žádné z variant zvýšené 
zdravotní riziko. Výjimku tvoří benzo(a)pyren, jehož všechny nejvyšší koncentrační příspěvky 
ve všech variantách představují mírně zvýšené zdravotní riziko karcinogenních účinků.  
 
 Oblastí relativně vyšších zdravotních rizik je v případě varianty 0 stávající zástavba 
podél komunikace I/36 v obci Lázně Bohdaneč. U varianty A je to stávající i plánovaná 
zástavba na jihozápadním okraji obce Lázně Bohdaneč, stávající zástavba v oblasti 
zahrádkářské kolonie (mezi obcemi Lázně Bohdaneč a Černá u Bohdanče) a stávající 
zástavba podél centrální komunikace v obci Rybitví. U varianty B je to stávající i plánovaná 
zástavba na jihozápadním okraji obce Lázně Bohdaneč, stávající zástavba v oblasti 
zahrádkářské kolonie a stávající zástavba podél centrální komunikace v obci Rybitví. 
 
 Z pohledu ochrany veřejného zdraví (úroveň expozice, množství exponovaných osob a 
hladiny souvisejících zdravotních rizik HQ/ILCR) lze pro hodnocenou lokalitu doporučit 
variantu A jako variantu nejvhodnější (varianta 0 je varianta nejméně vhodná). 
 
NEHODOVOST 
 
 Vzhledem k vedení obou nových variant mimo obytnou zástavbu lze předpokládat 
významné snížení počtu nehod a dopravních kolizí na stávající silnici I/36 v posuzovaném 
úseku, a to zejména v intravilánu města Lázně Bohdaneč. 
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 V technickém (prostorovém) návrhu okružní křižovatky v Rybitví je nutné zajistit 
bezpečný pohyb chodců (přechody, ochranné ostrůvky apod.) i ve vazbě na stávající 
zastávky MHD. Požadavek obce Rybitví na podchod není prakticky možné splnit s ohledem na 
vysokou hladinu podzemních vod. 
 
SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY 
 
 Během výstavby záměru lze předpokládat ze strany stavebních firem podílejících se na 
výstavbě zvýšený zájem o některé profese řemeslného a technického zaměření a řidiče z řad 
místních obyvatel. 
 
EKONOMICKÉ DŮSLEDKY 
 
 Výstavbou záměru dojde ke snížení škod způsobených dopravními nehodami včetně 
škod vyvolaných na zdraví v důsledku havárií. 
 
 Z hlediska vlivu na současné ekonomické aktivity v dotčených sídlech (obchody, 
restaurace, ubytování, výrobní aktivity) nepředpokládáme významné zhoršení stávajícího 
stavu z důvodu vymístění tranzitní dopravy z lázeňského města. 
 
 V kapitole D.IV je navrženo následující opatření týkající se obyvatelstva: 
 

– v technickém návrhu okružní křižovatky v Rybitví je nutné zajistit bezpečný pohyb 
chodců (přechody, ochranné ostrůvky apod.) i ve vazbě na stávající zastávky MHD. 

 
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
VLIVY NA KLIMA 
 
 Obchvat Lázní Bohdaneč je veden krajinou, v níž se projeví jako nový antropogenní 
prvek se specifickými fyzikálními vlastnostmi (menší tepelná kapacita, zvýšený specifický 
odtok). Stavba představuje v dané krajině jen nezřetelný nárůst její diverzity. Při konkrétních 
synoptických situacích, především při radiačním počasí s negativní energetickou bilancí, pak 
mohou jednotlivé úseky komunikace způsobit svým stavebním řešením určité zásahy do 
mezoklimatu, které však budou jen krátkodobé a s malým územním dosahem.  
 
 Nově navrhovaná komunikace vytvoří v přírodní krajině výrazný liniový prvek s velmi 
malou tepelnou kapacitou, takže se vytvoří nová mikrocirkulační buňka. V ní bude v denních 
hodinách obvykle vozovka rychle prohřívána a do jejího prostoru se bude „tlačit“ relativně 
chladnější vzduch z okolní krajiny (proces přenosu exhalací z dopravy do vyšších vrstev 
atmosféry) a na násypech podporován advekčními proudy. V nočních a ranních hodinách pak 
bude chladnější a případně znečištěný vzduch směřovat z ochlazeného prostoru vozovky do 
okolí.  
 
 Ovlivnění mezoklimatických procesů bude tak malého měřítka, že se žádným způsobem 
nedotkne obyvatelstva sídel, přes jejichž katastr je komunikace navrhována. Z hlediska 
posouzení stavebního záměru na klimatické poměry v území lze považovat za vhodné obě 
varianty. 
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VLIVY NA KVALITU OVZDUŠÍ 
 
Fáze výstavby 
 
 Jak je uvedeno v kapitole B.III.1, zdrojem znečištění ovzduší se může stát záměr 
zejména ve fázi, kdy budou prováděny zemní práce. V případě jejich kombinace 
s déletrvajícím suchem a větrným počasím mohou částečky půdy do jisté míry způsobit 
znečištění ovzduší.  
  
 Vzhledem k proměnlivosti tohoto působení a jeho krátkodobosti nelze jeho vliv exaktně 
vyhodnotit. Tento stav je však časově omezen a lze mu čelit zkrápěním zdroje znečištění. 
 
 Z tohoto důvodu jsou navržena následující opatření, která jsou také uvedena v kapitole 
D.IV této dokumentace:  
 

– zařízení staveniště a deponie umístit mimo obytnou zástavbu sídel, 
 

– pro přesun hmot používat přednostně trasu v ose navržené silnice, 
 

– v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné 
počasí) snižovat při stavebních pracech prašnost zkrápěním povrchu staveniště včetně 
deponií, 

 
– řádně čistit kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru staveniště na veřejné 

komunikace včetně jejich čištění u výjezdu ze stavby, 
 

– vypínat motory automobilů a mechanizmů v době, kdy nejsou v činnosti. 
 
Fáze provozu 
  
  Následující text vychází z přílohy C. Rozptylová studie. Jejím cílem bylo vypočítat 
koncentrace znečišťujících látek z dopravy ve výhledovém roce 2030 bez realizace záměru a 
po jeho realizaci, porovnat je s platnými imisními limity a následně doporučit nejvhodnější 
variantu z hlediska vlivů na ovzduší. Rozptylová studie hodnotila následující varianty: 
 

– v a r i a n t a  n u l o v á  ( 0 )  představuje zachování stávajícího stavu, kdy Lázně 
Bohdaneč zůstávají v roce 2030 bez obchvatu a veškerá tranzitní doprava, včetně 
dopravy směřující na dálnici D11 přes Chýšť či Dobřenice, se přemísťuje po stávající 
silnici I/36 přes centrum města, 

– a k t i v n í  v a r i a n t o u  A  se rozumí vedení obchvatu Lázní Bohdaneč ve variantě A 
(slouží převážně tranzitní dopravě včetně dopravy směřující na dálnici D11 pčes 
Dobřenice) + trasa stávající I/36 (slouží převážně cílové dopravě v Lázních Bohdaneč), 

– a k t i v n í  v a r i a n t o u  B  se rozumí vedení obchvatu Lázní Bohdaneč ve variantě B 
(slouží převážně tranzitní dopravě včetně dopravy směřující na dálnici D11 pčes 
Dobřenice) + trasa stávající I/36 (slouží převážně cílové dopravě v Lázních Bohdaneč). 

 
 
 
 



Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat                   TRANSCONSULT s.r.o. 
Dokumentace záměru podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

89 

Metodika výpočtu 
 
 Rozptylová studie byla zpracována pomocí programu Symos97, verze 2003 (IDEA-ENVI 
s.r.o.), který vychází ze stejnojmenné metodické příručky ČHMÚ Praha vydané v roce 1998. 
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb., v platném znění stanovuje metodu Symos97 
jako referenční metodu pro výpočet rozptylu znečišťujících látek. 
 
 Soubor se zdroji a soubor s popisem zdrojů (veškeré posuzované liniové zdroje) byly 
vytvořeny ve 3D pomocí programu AutoCad, kde byly dále rozděleny na délkové elementy po 
3, 10 a 20 m (obytná zástavba, volná krajina) podle metodiky Symos 97 včetně určení jejich 
středů. Potom byly tyto údaje převedeny do textových souborů. 
 
 Každý textový soubor se zdroji je charakterizován: 

– číslem zdroje, 
– umístěním v prostoru pomocí souřadného systému x, y, z, 
– označením typu zdroje, 
– indikací shluku, 
– indikací skupiny. 

 
 Každý textový soubor s popisem zdrojů (liniové zdroje) je určen: 

– číslem zdroje, 
– množstvím znečišťující látky v g/m.s, 
– začátkem a koncem úseku vyjádřeným v souřadnicích x, y, z, 
– šířkou úseku, 
– výškou exhalací nad terénem, 
– relativním ročním využitím maximálního výkonu, 
– počtem hodin za den, kdy byl zdroj v činnosti. 

 
 Podstatou výpočtu znečištění ovzduší z liniových zdrojů podle metody Symos 97 je 
rozdělení liniového zdroje po celé jeho délce na dostatečný počet délkových elementů. Každý 
element představuje bodový zdroj znečištění ovzduší. Z každého takto vzniklého zdroje je 
vypočtena koncentrace a tyto koncentrace jsou pak sečteny. 
 
 Veškerý postup tvorby dalších vstupních souborů, tj. i souboru s referenčními body, 
souboru s větrnou růžicí i souboru s výškopisem včetně postupů nutných k provádění 
vlastních výpočtů je v souladu s metodickou příručkou Symos 97 a s pokyny uvedenými 
v uživatelské příručce programu Symos97, verze 2003. 
 
Referenční body 
 
 Vytvořené referenční body lze rozdělit do dvou skupin: 
 

1. Referenční body v bodech sítě výškopisu – tato síť s krokem 100 x 100 m v ose x a y 
pokrývá celé posuzované území, a umožňuje tak zmapovat příspěvky koncentrací 
vybraných znečišťujících látek. 

2. Referenční body umístěné před obytnými domy, rekreačními objekty nebo na 
hranicích rozvojových ploch pro bydlení (určených územními plány dotčených obcí) 
nejbližších stávající silnici I/36 a navrhovanému obchvatu ve variantě A i B (jedná se 
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o 42 body). Jejich účelem je zmapovat příspěvky koncentrací v jednotlivých 
variantách vůči stávající nejbližší obytné, rekreační či plánované zástavbě. 

 
 Poloha těchto referenčních bodů je dána souřadnicemi x, y, z  a výškou tohoto bodu 
1,5 m nad terénem (v místě dýchací zóny člověka). 
 
Imisní limity 
 
 V České republice je od 1.6.2002 v platnosti zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění. Jeho prováděcí předpisy konkretizují i problematiku imisních limitů. Jedná 
se o nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Z tohoto 
nařízení jsou vyjmuty níže uvedené údaje. Hodnoty imisních limitů se vztahují na standardní 
podmínky – objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 
 
Imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx) 

znečišťující látka – 
účel vyhlášení 

doba průměrování imisní limit 
přípustná četnost překročení  

za kalendářní rok 

NO2 - ochrana zdraví lidí 1 hodina 200 µg.m-3 18 

NO2 - ochrana zdraví lidí 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 

NOx - ochrana ekosystémů 1 kalendářní rok 30 µg.m-3 - 

 
Imisní limit pro oxid uhelnatý (CO) 

znečišťující látka – 
účel vyhlášení 

doba průměrování imisní limit 
přípustná četnost překročení  

za kalendářní rok 

CO - ochrana zdraví lidí 
maximální denní 

osmihodinový 
průměr 

10 mg.m-3 - 

 
Imisní limit pro benzen 

znečišťující látka – 
účel vyhlášení 

doba průměrování imisní limit 
přípustná četnost překročení   

za kalendářní rok 

benzen - ochrana zdraví 
lidí 

1 kalendářní rok 5 µg.m-3 - 

 
Cílový imisní limit pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren 

znečišťující látka – 
účel vyhlášení 

doba průměrování imisní limit 
přípustná četnost překročení  

za kalendářní rok 

benzo(a)pyren – 
ochrana zdraví lidí 

1 kalendářní rok 1 ng.m-3 - 

 
Imisní limity pro suspendované částice (PM10) 

znečišťující látka – 
účel vyhlášení 

doba průměrování imisní limit 
přípustná četnost překročení  

za kalendářní rok 

PM10 - ochrana zdraví lidí 24 hodin 50 µg.m-3 35 

PM10 - ochrana zdraví lidí 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 
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Vypočtené charakteristiky 
 
 Výstupní údaje se odvíjejí od možnosti porovnat je s platnými imisními limity. Na 
základě této skutečnosti byly pro oxid dusičitý, benzen, benzo(a)pyren a suspendované 
částice frakce PM10 vypočteny v referenčních bodech roční průměrné koncentrace, které je 
možno sečíst s předpokládaným příslušným imisním pozadím a výsledek porovnat s limitem 
pro kalendářní rok. 
 
 Dále byly pro oxid dusičitý vypočteny maximální hodinové koncentrace. Jejich součet 
s předpokládaným příslušným imisním pozadím je možno porovnat s limitem pro hodinový 
průměr oxidu dusičitého. 
 
 Pro oxid uhelnatý byly vypočteny maximální denní 8hodinové koncentrace. Jejich 
součet s předpokládaným příslušným imisním pozadím je možno porovnat s limitem pro 
maximální denní 8hodinový průměr. 
 
 Pro suspendované částice frakce PM10 byly vypočteny maximální denní koncentrace. 
Jejich součet s předpokládaným příslušným imisním pozadím je možno porovnat s limitem 
pro 24hodinový průměr. 
 
 V příloze C. Rozptylová studie jsou uvedeny výsledky výpočtů koncentrací všech 
sledovaných znečišťujících látek (oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen, benzo(a)pyren, 
suspendované částice frakce PM10) v referenčních bodech RB 1 až RB 42 ve variantě 0, A i B.  
 
 Výsledky výpočtů byly také transformovány do podoby izolinií, které jsou spojnicí 
stejných hodnot koncentrací v území a prezentují příspěvky dopravy k imisnímu pozadí v roce 
2030. Takto prezentované mapové situace jsou taktéž součástí přílohy C. Rozptylová studie. 
 
Diskuse výsledků  
 
 Při porovnání příspěvků koncentrací posuzovaných znečišťujících látek z dopravy 
vyplývá skutečnost, že realizací varianty A nebo B oproti nulové variantě dojde ke snížení 
jejich koncentrací v místech podél současné silnice I/36 a tím i podél obytné zástavby Lázní 
Bohdaneč a Rybitví, která se stávající silnicí I/36 sousedí. Porovnáním koncentrací v 
referenčních bodech 1, 2, 4, 10, 13 a 14 lze konstatovat, že u zástavby přímo sousedící se 
stávající silnicí I/36 dojde v případě oxidu dusičitého k největšímu poklesu jeho ročních 
koncentrací z dopravy u RB 14 - dům č.p. 141 v Lázních Bohdaneč, Šípkově ulici (pokles 
z 0,423 µg/m3 na 0,165 µg/m3), event. RB 13 - dům č.p. 48 v Lázních Bohdaneč, Šípkově 
ulici (pokles z 0,309 µg/m3 na 0,115 µg/m3), a to ve variantě A (obdobně ve variantě B). V 
případě zástavby vzdálenější od současné silnice I/36 se postupně tento rozdíl zmenšuje až 
stírá.  
 
 V případě CO, benzenu, benzo(a)pyrenu a PM10 dochází ve variantě A i B také 
k poklesu koncentrací těchto látek u zástavby podél stávající silnice I/36, což je patrné 
z tabulek nebo z grafické části přílohy C. Rozptylová studie. 
 
 V obcích či jejich částech, kde nedocházelo k ovlivnění čistoty ovzduší vlivem nulové 
varianty a realizací varianty A nebo B k ovlivnění dojde (Neratov, Černá u Bohdanče a 
Rybitví) je situace následující: 
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Porovnáním koncentrací v referenčních bodech, jež jsou situovány vůči obchvatu 
nejbližší obytné a rekreační zástavbě výše jmenovaných obcí či na okrajích jejich rozvojových 
ploch pro bydlení, lze konstatovat, že ve variantě A i B dojde v případě oxidu dusičitého 
k největšímu navýšení jeho ročních koncentrací z dopravy v těchto případech: 
 

– Neratov – RB 6 (chata, navýšení z 0,035 µg/m3 v nulové variantě na 0,044 µg/m3 ve 
variantě B), 

– Černá u Bohdanče – RB 27 (obchvatu nejbližší okraj rozvojové plochy, navýšení z 0,033 
µg/m3 v nulové variantě na 0,104 µg/m3 ve variantě B), 

– Rybitví 
o RB 32 (obchvatu nejbližší okraj rozvojové plochy, navýšení z 0,035 µg/m3 

v nulové variantě na 0,117 µg/m3 ve variantě A), 
o RB 36 (stavební škola, navýšení z 0,033 µg/m3 v nulové variantě na 0,204 

µg/m3 ve variantě B), 
o RB 39 (LDN, navýšení z 0,040 µg/m3 v nulové variantě na 0,207 µg/m3 ve 

variantě B), 
o RB 36 (základní škola, navýšení z 0,050 µg/m3 v nulové variantě na 0,152 

µg/m3 ve variantě B). 
 
 V případě CO, benzenu, benzo(a)pyrenu a PM10 dochází ve variantě A i B také 
k mírnému nárůstu koncentrací těchto látek u obytné a rekreační zástavby či na okrajích 
rozvojových ploch, což je opět patrné z tabulek nebo z grafické části přílohy C. Rozptylová 
studie. 
 
Porovnání nejnižších a nejvyšších koncentrací znečišťujících látek z dopravy 
v posuzovaném území 
 
Oxid dusičitý – průměrná roční koncentrace 
 
 Porovnání nejnižších a nejvyšších průměrných ročních koncentrací NO2 z dopravy 
v posuzovaném území:  
 

oxid dusi čitý, 
průměrná ro ční koncentrace 

(µg/m 3) 
příspěvek silniční dopravy + imisní pozadí 

označení 
variant  

nejnižší vypočtená koncentrace v území nejvyšší vypočtená koncentrace v území 

varianta 0 0,015086 + 20,0 0,648642 + 20,0 

varianta A 0,016663 + 20,0 0,513287 + 20,0 

varianta B 0,017960 + 20,0 0,808748 + 20,0 

 
 Limitní hodnota pro oxid dusičitý je stanovena nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší v aritmetickém průměru za kalendářní rok 40 
µg/m3. 
 
 Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizací záměru nedojde 
v posuzovaném území k překročení platného imisního limitu. 
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Oxid dusičitý – maximální hodinová koncentrace 
 
 Porovnání nejnižších a nejvyšších maximálních hodinových koncentrací NO2 z dopravy 
v posuzovaném území:  
 

oxid dusi čitý, 
maximální hodinová koncentrace 

(µg/m 3) 
příspěvek silniční dopravy + imisní pozadí 

označení 
variant  

nejnižší vypočtená koncentrace v území nejvyšší vypočtená koncentrace v území 

varianta 0 0,243246 + 50,0 5,805514 + 50,0 

varianta A 0,341572 + 50,0 5,206267 + 50,0 

varianta B 0,363604 + 50,0 9,464187 + 50,0 

 
 Limitní hodnota pro oxid dusičitý je stanovena nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší v hodinovém průměru na 200 µg/m3. 
 
 Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k 
překročení platného imisního limitu. 
 
Oxid uhelnatý – maximální 8hodinová průměrná koncentrace 
 
 Porovnání nejnižších a nejvyšších maximálních 8hodinových průměrných koncentrací 
oxidu uhelnatého z dopravy v posuzovaném území:  
 

oxid uhelnatý, 
maximální 8hodinová pr ůměrná koncentrace 

(µg/m 3) 
příspěvek silniční dopravy + imisní pozadí 

označení 
variant  

nejnižší vypočtená koncentrace v území nejvyšší vypočtená koncentrace v území 

varianta 0 1,218151 + 1 200,0 48,012223 + 1 200,0 

varianta A 1,544760 + 1 200,0 50,261162 + 1 200,0 

varianta B 1,648259 + 1 200,0 94,216934 + 1 200,0 

 
 Limitní hodnota pro oxid uhelnatý je stanovena nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší pro maximální denní 8hodinový průměr na 10 000 
µg/m3. 
 
 Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k 
překročení platného imisního limitu. 
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Benzen – průměrná roční koncentrace 
 
 Porovnání nejnižších a nejvyšších průměrných ročních koncentrací benzenu z dopravy 
v posuzovaném území:  
 

benzen, 
průměrná ro ční koncentrace 

(µg/m 3) 
příspěvek silniční dopravy + imisní pozadí 

označení 
variant 

nejnižší vypočtená koncentrace v území nejvyšší vypočtená koncentrace v území 

varianta 0 0,000551 + 4,2 0,054799 + 4,2 

varianta A 0,000611 + 4,2 0,046110 + 4,2 

varianta B 0,000765 + 4,2 0,058598 + 4,2 

 
 Limitní hodnota pro oxid dusičitý je stanovena nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší v aritmetickém průměru za kalendářní rok na 5 
µg/m3. 
 
 Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizací záměru nedojde 
v posuzovaném území k překročení platného imisního limitu. 
 
Benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 
 
 Porovnání nejnižších a nejvyšších průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu 
z dopravy v posuzovaném území:  
 

benzo(a)pyren, 
průměrná ro ční koncentrace 

(ng/m 3) 
příspěvek silniční dopravy + imisní pozadí 

označení 
variant 

nejnižší vypočtená koncentrace v území nejvyšší vypočtená koncentrace v území 

varianta 0 0,000033771 + 0,9 0,004715210 + 0,9 

varianta A 0,000067677 + 0,9 0,003056540 + 0,9 

varianta B 0,000074996 + 0,9 0,003249099 + 0,9 

 
 Limitní hodnota pro benzo(a)pyren je stanovena nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší v aritmetickém průměru za kalendářní rok na 1,0 
ng/m3. 
 
 Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k 
překročení platného imisního limitu. 
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Suspendované částice frakce PM10 – průměrná roční koncentrace 
 
 Porovnání nejnižších a nejvyšších průměrných ročních koncentrací suspendovaných 
částic frakce PM10 z dopravy v posuzovaném území:  
 

PM10, 
průměrná ro ční koncentrace 

(µg/m 3) 
příspěvek silniční dopravy + imisní pozadí 

označení 
variant 

nejnižší vypočtená koncentrace v území nejvyšší vypočtená koncentrace v území 

varianta 0 0,002123 + 30,0 0,210161 + 30,0 

varianta A 0,002517 + 30,0 0,176139 + 30,0 

varianta B 0,002660 + 30,0 0,283128 + 30,0 

 
 Limitní hodnota pro PM10 je stanovena nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší v aritmetickém průměru za kalendářní rok na 40 µg/m3. 
 
 Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k 
překročení platného imisního limitu. 
 
Suspendované částice frakce PM10 – maximální denní koncentrace 
 

 Porovnání nejnižších a nejvyšších maximálních denních koncentrací PM10 z dopravy 
v posuzovaném území:  
 

PM10, 
maximální denní koncentrace 

(µg/m 3) 
příspěvek silniční dopravy + imisní pozadí 

označení 
variant 

nejnižší vypočtená koncentrace v území nejvyšší vypočtená koncentrace v území 

varianta 0 0,038270 + 47,0 1,854511 + 47,0 

varianta A 0,065965 + 47,0 1,736453 + 47,0 

varianta B 0,074051 + 47,0 3,260903 + 47,0 

 
 Limitní hodnota pro PM10 je stanovena nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší v denním průměru na 50 µg/m3. 
 
 Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizací záměru může 
maximální denní koncentrace PM10 ve variantě B dosahovat limitní hodnoty 50 µg/m3.  
 
Shrnutí 
 
  V žádné z posuzovaných variant nedojde ve výhledovém roce 2030 k překročení 
platných imisních limitů. Výjimkou může být varianta B v prostoru Rybitví, kde lze 
předpokládat maximální denní koncentraci PM10 na úrovni limitní hodnoty 50 µg/m3 
(důvodem je převládající západní směr větru, který v případě varianty B kumuluje znečišťující 
látky z dopravy v ose stávající silnice III/32225 v delším úseku, než je tomu v případě 
varianty A). 
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 Na základě výsledků výpočtů rozptylové studie lze vhodnost jednotlivých variant, 
z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší vůči obytné a rekreační zástavbě včetně rozvojových ploch 
jednotlivých obcí, charakterizovat následujícím pořadím: 
 

1. Varianta B přechází do varianty A* (nejvhodnější varianta) 
2. Varianta A 
3. Varianta 0 
4. Varianta B 
5. Varianta A přechází do varianty B* 

 
Pozn.: * Místo přechodu varianty A do varianty B či naopak je v prostoru mezi Lázněmi Bohdaneč a 

Černou u Bohdanče. 
 
 Z hlediska celkového znečištění ovzduší je nutno konstatovat, že příspěvek znečištění 
ovzduší z dopravy je oproti imisnímu pozadí malý, a tím i rozdíl mezi jednotlivými variantami 
nebo jejich kombinacemi je malý. 
 
 Podstatné je, že v návrhovém roce 2030 nelze v dotčeném území předpokládat 
překročení platných imisních limitů pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen, benzo(a)pyren a 
suspendované částice frakce PM10 v ročním průměru v žádné z posuzovaných variant. 
 
 Výjimkou mohou být maximální denní koncentrace částic PM10,, kde lze tyto 
koncentrace předpokládat v prostoru Rybitví i na úrovni 50 µg/m3.   
 
 Je však nutno upozornit na skutečnost, že se v rozptylové studii vychází z odborného 
odhadu imisního pozadí lokality na základě měření v letech 2005 až 2008. V roce 2030 lze 
předpokládat nižší hodnoty imisního pozadí, protože ve skladbě používaného autoparku 
budou zastoupeny hybridní automobily a elektromobily, které znečišťují ovzduší mnohem 
méně nebo vůbec. V tomto případě lze reálně uvažovat s tím, že všechny sledované 
znečišťující látky budou pod úrovní dnes platných imisních limitů. 
 
 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a 

biologické charakteristiky 
 
Fáze výstavby 
 
 V době výstavby bude bezprostřední okolí stavby ovlivňováno hlukem stavebních strojů 
a těžkých nákladních vozidel. Největším zdrojem hluku bude nákladní doprava při provádění 
zemních prací, dovozu materiálu na staveniště apod. 
 
 Jsou navržena následující nezbytná opatření minimalizující vliv hluku v době provádění 
stavebních prací: 
 

− dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební 
činnosti podle odst. 7 § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku pro hluk ze stavební činnosti), 
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− během výstavby omezit činnost stavebních mechanismů a staveništní dopravy na 
nejnutnější možnou dobu, stavební práce provádět pouze v denní době. 

 
Fáze provozu 
 
 Text kapitoly vychází z přílohy této dokumentace B. Hluková studie. Hluková studie 
hodnotila následující varianty: 
 

– v a r i a n t a  n u l o v á  ( 0 )  představuje zachování stávajícího stavu, kdy Lázně 
Bohdaneč zůstávají v roce 2030 bez obchvatu a veškerá tranzitní doprava, včetně 
dopravy směřující na dálnici D11 přes Chýšť či Dobřenice, se přemísťuje po stávající 
silnici I/36 přes centrum města, 

– a k t i v n í  v a r i a n t o u  A  se rozumí vedení obchvatu Lázní Bohdaneč ve variantě A 
(slouží převážně tranzitní dopravě včetně dopravy směřující na dálnici D11 pčes 
Dobřenice) + trasa stávající I/36 (slouží převážně cílové dopravě v Lázních Bohdaneč), 

– a k t i v n í  v a r i a n t o u  B  se rozumí vedení obchvatu Lázní Bohdaneč ve variantě B 
(slouží převážně tranzitní dopravě včetně dopravy směřující na dálnici D11 pčes 
Dobřenice) + trasa stávající I/36 (slouží převážně cílové dopravě v Lázních Bohdaneč). 

 
 Výsledky výpočtů pro výhledovou akustickou situaci v roce 2030 jsou prezentovány 
v následujícím textu tabulkovou formou, výsledky výpočtů izofonového pole jsou 
prezentovány graficky v podobě hlukových map, které jsou součástí hlukové studie. 
 
Výsledky výpočtů v denní době pro rok 2030 
(PHS – protihlukové stěny) 
 

umíst ění 
referen čního 

bodu 

označení 
referen čního 

bodu 

nulová 
varianta 

(dB) 

varianta A 
bez PHS 

(dB) 

varianta A 
s PHS 
(dB) 

varianta B  
bez PHS 

(dB) 

varianta B  
s PHS 
(dB) 

*RB 1 L. Bohdaneč, RD 
č.p. 391 

61,0 59,6 54,8 58,7 54,2 

*RB 2 
L. Bohdaneč, BD 
č.p. 416 

66,6 59,6 59,6 59,6 59,6 

*RB 3 
L. Bohdaneč, BD 
č.p. 416 - vzadu 58,8 62,5 56,0 60,2 56,4 

*RB 4 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 420 - vzadu 

51,7 57,8 54,5 56,9 54,1 

RB 5 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 546 

48,8 55,4 55,4 55,8 55,7 

RB 6 Neratov, chata  44,8 47,2 47,2 47,3 47,3 

RB 7 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 542 

39,8 50,9 50,9 51,4 51,3 

RB 8 
Neratov, RD č.p. 
47 

41,2 47,5 47,4 48,3 48,2 

RB 9 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
XII 

52,3 53,6 53,1 53,3 52,8 

*RB 10 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 174 

67,6 60,8 60,7 60,7 60,7 

RB 11 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 798 – vzadu 

38,3 54,9 54,7 53,9 53,7 

RB 12 
L. Bohdaneč, RD 
nový – vzadu 

42,7 54,9 54,6 53,1 52,7 
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umíst ění 
referen čního 

bodu 

označení 
referen čního 

bodu 

nulová 
varianta 

(dB) 

varianta A 
bez PHS 

(dB) 

varianta A 
s PHS 
(dB) 

varianta B  
bez PHS 

(dB) 

varianta B  
s PHS 
(dB) 

*RB 13 L. Bohdaneč, RD 
č.p. 48 

68,9 62,0 62,0 62,0 62,0 

*RB 14 
L. Bohdaneč, BD 
č.p. 141 

70,9 65,0 65,0 65,0 65,0 

RB 15 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
XI 

45,7 54,2 52,8 52,9 51,4 

RB 16 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 834 

42,4 55,1 53,5 52,9 50,9 

RB 17 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 326 

43,1 64,7 55,2 57,9 55,5 

RB 18 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
IXb 

45,1 56,4 54,4 54,7 52,4 

RB 19 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 727 

38,0 60,1 54,3 58,2 53,4 

RB 20 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
XIV – horní 

48,3 51,3 48,3 50,9 47,9 

RB 21 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
XIV – dolní 

45,1 54,5 49,5 54,1 49,5 

RB 22 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
XV – dolní 

46,1 52,7 50,0 52,1 49,2 

RB 23 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
XV – horní 

47,5 51,4 49,3 50,6 48,4 

RB 24 
Černá, RD bez 
č.p. 

38,1 52,5 51,3 52,5 51,4 

RB 25 

L. Bohdaneč, 
zahrádkářská 
osada, vlevo od 
obchvatu 

41,8 65,9 58,3 68,4 63,2 

RB 26 

L. Bohdaneč, 
zahrádkářská 
osada, vpravo od 
obchvatu 

41,0 64,6 58,4 64,1 57,9 

RB 27 
Černá, okraj 
rozvojové plochy – 
horní 

39,9 57,3 52,4 57,2 52,2 

RB 28 
Černá, RD bez 
č.p. 

36,3 49,0 46,5 49,7 47,1 

RB 29 
Černá, okraj 
rozvojové plochy – 
dolní 

36,7 49,5 47,4 51,1 48,7 

RB 30 
Černá, RD u 
chatek 

37,8 51,7 50,4 56,3 55,3 

RB 31 Černá, RD č.p. 58 35,9 50,1 49,8 54,6 54,5 

RB 32 
Rybitví, okraj 
rozvojové plochy 1 
– horní 

42,4 57,0 57,0 52,6 52,3 

RB 33 
Rybitví, okraj 
rozvojové plochy 2 
– horní 

47,1 49,2 48,7 48,2 47,6 
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umíst ění 

referen čního 
bodu 

označení 
referen čního 

bodu 

nulová 
varianta 

(dB) 

varianta A 
bez PHS 

(dB) 

varianta A 
s PHS 
(dB) 

varianta B  
bez PHS 

(dB) 

varianta B  
s PHS 
(dB) 

RB 34 
Rybitví, okraj 
rozvojové plochy 2 
– dolní 

48,2 48,0 47,3 47,8 46,9 

RB 35 
Rybitví, okraj 
rozvojové plochy 1 
– dolní 

42,5 55,1 54,8 54,3 53,8 

RB 36 
Rybitví, stavební 
škola 

39,2 58,0 50,7 60,0 52,2 

RB 37 
Rybitví, BD č.p. 
145 

36,1 65,6 54,7 66,0 55,5 

RB 38 
Rybitví, RD č.p. 
348 

43,6 63,7 54,7 63,7 54,9 

RB 39 
Rybitví, léčebna 
dlouhodobě 
nemocných 

39,5 60,1 52,8 60,1 53,0 

RB 40 
Rybitví, základní 
škola 

43,5 55,8 49,5 55,9 49,7 

RB 41 Rybitví, RD č.p. 88 47,7 62,4 55,1 62,5 55,2 
RB 42 Rybitví, RD č.p. 71 51,3 58,9 54,4 58,9 55,2 

Pozn.: Referenční body označené * jsou umístěny před chráněnými venkovními prostory staveb, 
nacházejících se podél stávající silnice I/36. 

 
Výsledky výpočtů v noční době pro rok 2030 
(PHS – protihlukové stěny) 
 

umíst ění 
referen čního 

bodu 

označení 
referen čního 

bodu 

nulová 
varianta 

(dB) 

varianta A 
bez PHS 

(dB) 

varianta A 
s PHS 
(dB) 

varianta B  
bez PHS 

(dB) 

varianta B  
s PHS 
(dB) 

*RB 1 L. Bohdaneč, RD 
č.p. 391 

54,2 52,5 47,4 51,6 46,8 

*RB 2 
L. Bohdaneč, BD 
č.p. 416 

59,8 52,4 52,4 52,4 52,4 

*RB 3 
L. Bohdaneč, BD 
č.p. 416 - vzadu 

52,0 55,5 48,9 53,2 49,3 

*RB 4 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 420 - vzadu 

44,9 50,8 47,4 49,9 47,1 

RB 5 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 546 

41,9 48,4 48,4 48,8 48,7 

RB 6 Neratov, chata  37,9 40,2 40,2 40,3 40,3 

RB 7 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 542 

32,9 43,9 43,9 44,3 44,3 

RB 8 
Neratov, RD č.p. 
47 34,3 40,4 40,4 41,2 41,2 

RB 9 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
XII 

45,5 46,6 46,0 46,3 45,7 

*RB 10 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 174 

60,8 53,5 53,5 53,5 53,5 

RB 11 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 798 – vzadu 

31,4 47,9 47,7 46,8 46,6 

RB 12 
L. Bohdaneč, RD 
nový – vzadu 35,8 47,8 47,6 46,0 45,7 
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umíst ění 

referen čního 
bodu 

označení 
referen čního 

bodu 

nulová 
varianta 

(dB) 

varianta A 
bez PHS 

(dB) 

varianta A 
s PHS 
(dB) 

varianta B  
bez PHS 

(dB) 

varianta B  
s PHS 
(dB) 

*RB 13 L. Bohdaneč, RD 
č.p. 48 

62,1 54,7 54,7 54,7 54,7 

*RB 14 
L. Bohdaneč, BD 
č.p. 141 

63,6 57,8 57,8 57,8 57,8 

RB 15 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
XI 

38,5 46,9 45,6 45,6 44,1 

RB 16 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 834 

35,4 47,8 46,1 45,6 43,5 

RB 17 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 326 

35,8 57,4 47,7 50,5 47,9 

RB 18 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
IXb 

37,8 48,7 46,7 47,0 44,7 

RB 19 
L. Bohdaneč, RD 
č.p. 727 

30,9 52,3 46,5 50,5 45,6 

RB 20 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
XIV – horní 

40,9 43,6 40,7 43,2 40,3 

RB 21 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
XIV – dolní 

37,7 46,7 41,8 46,3 41,8 

RB 22 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
XV – dolní 

38,6 44,9 42,2 44,3 41,5 

RB 23 
L. Bohdaneč, okraj 
rozvojové plochy 
XV – horní 

40,0 43,7 41,6 42,9 40,7 

RB 24 
Černá, RD bez 
č.p. 

30,8 44,7 43,6 44,8 43,7 

RB 25 

L. Bohdaneč, 
zahrádkářská 
osada, vlevo od 
obchvatu 

34,3 58,1 50,5 60,6 55,4 

RB 26 

L. Bohdaneč, 
zahrádkářská 
osada, vpravo od 
obchvatu 

33,5 56,8 50,6 56,3 50,1 

RB 27 
Černá, okraj 
rozvojové plochy – 
horní 

32,5 49,5 44,7 49,5 44,4 

RB 28 
Černá, RD bez 
č.p. 

28,9 41,2 38,7 41,9 39,3 

RB 29 
Černá, okraj 
rozvojové plochy – 
dolní 

29,2 41,8 39,6 43,3 40,9 

RB 30 
Černá, RD u 
chatek 

30,4 44,0 42,7 48,5 47,5 

RB 31 Černá, RD č.p. 58 28,4 42,3 42,0 46,8 46,8 

RB 32 
Rybitví, okraj 
rozvojové plochy 1 
– horní 

34,9 49,2 49,2 44,8 44,6 

 
 



Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat                   TRANSCONSULT s.r.o. 
Dokumentace záměru podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

101 

umíst ění 
referen čního 

bodu 

označení 
referen čního 

bodu 

nulová 
varianta 

(dB) 

varianta A 
bez PHS 

(dB) 

varianta A 
s PHS 
(dB) 

varianta B  
bez PHS 

(dB) 

varianta B  
s PHS 
(dB) 

RB 33 
Rybitví, okraj 
rozvojové plochy 2 
– horní 

39,5 41,5 41,0 40,6 39,9 

RB 34 
Rybitví, okraj 
rozvojové plochy 2 
– dolní 

40,6 40,4 39,6 40,2 39,3 

RB 35 
Rybitví, okraj 
rozvojové plochy 1 
– dolní 

35,0 47,3 47,0 46,6 46,0 

RB 36 
Rybitví, stavební 
škola 

30,6 50,6 43,1 52,4 44,6 

RB 37 
Rybitví, BD č.p. 
145 

28,6 58,1 47,2 58,6 48,0 

RB 38 
Rybitví, RD č.p. 
348 36,1 56,3 47,3 56,2 47,4 

RB 39 
Rybitví, léčebna 
dlouhodobě 
nemocných 

32,1 52,7 44,8 52,7 45,0 

RB 40 
Rybitví, základní 
škola 

36,1 48,4 42,1 48,5 42,3 

RB 41 Rybitví, RD č.p. 88 40,3 55,0 47,7 55,0 47,8 
RB 42 Rybitví, RD č.p. 71 43,9 51,5 47,0 51,5 47,8 

Pozn.: Referenční body označené * jsou umístěny před chráněnými venkovními prostory staveb, 
nacházejících se podél stávající silnice I/36. 

 
ROZBOR VÝSLEDKŮ VÝPOČTŮ 
 
Lázně Bohdaneč 
 
D e n n í  d o b a :  
 
 V nulové variantě lze ve výhledovém roce 2030 očekávat oproti současnosti v 
chráněných venkovních prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb podél 
stávající silnice I/36 zvyšování ekvivalentní hladiny hluku (důvodem je předpokládané 
zvyšování intenzit dopravy). Nadále bude narůstat hodnota ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku ve venkovním prostoru, která v určitých místech ulice Perštýnské a Šípkovy (např. RB 
14 – dům č.p. 141 – 70,9 dB) může i překračovat hygienický limit hluku, který je v denní 
době pro „starou hlukovou zátěž“ dán hodnotou 70 dB. 
 
 Naopak při realizaci varianty A nebo B lze očekávat v chráněných venkovních 
prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb podél stávající silnice I/36 oproti 
nulové variantě významný pokles ekvivalentní hladiny hluku (dále jen LAeq), RB 14 – dům č.p. 
141 – ze 70,9 dB na 65,0 dB ve variantě A i B. Bude dosaženo podlimitní hodnoty pro „starou 
hlukovou zátěž“. 
 
 V nejbližších chráněných venkovních prostorech nebo chráněných venkovních 
prostorech staveb variantě A nebo B se LAeq zvýší: 
 

– RB 17 – dům č.p. 326 na konci ulice Dr. Tyrše ze 43,1 dB na 64,7 dB bez protihlukové 
stěny nebo na 55,2 dB s protihlukovou stěnou ve variantě A, 
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– RB 17 – dům č.p. 326 na konci ulice Dr. Tyrše ze 43,1 dB na 57,9 dB bez protihlukové 
stěny nebo na 55,5 dB s protihlukovou stěnou ve variantě B. 

 
  Úrovně LAeq v případě realizace protihlukových stěn jsou pod denním limitem 60 dB. To 
platí pro všechny chráněné venkovní prostory staveb v okolí obchvatu ve variantě A i B 
včetně rozvojových ploch určených územním plánem pro bydlení. 
 
 V případě chatové a zahrádkářské oblasti mezi Lázněmi Bohdaneč a Černou u 
Bohdanče také platí denní limit 60 dB, kterého lze dosáhnout instalací protihlukových stěn 
vhodných rozměrů (viz RB 25 a RB 26 ve variantě A, ve variantě B RB 26 dosahuje LAeq 63,2 
dB, limitní hodnoty však lze dosáhnout vyšší protihlukovou stěnou, než je uvažovaná 
protihluková stěna výšky 3 m). Rozsah a výška protihlukových stěn budou určeny ve vazbě 
na rozsah demolic (nebo zachování) chatek v zahrádkářské kolonii v další etapě přípravy 
stavby. 
 
N o č n í  d o b a :  
 
 V nulové variantě lze ve výhledovém roce 2030 očekávat oproti současnosti v 
chráněných venkovních prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb podél 
stávající silnice I/36 zvyšování ekvivalentní hladiny hluku (důvodem je předpokládané 
zvyšování intenzit dopravy). Nadále bude narůstat hodnota ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku ve venkovním prostoru, která v určitých místech ulice Perštýnské a Šípkovy (např. RB 
14 – dům č.p. 141 – 63,6 dB) může i překračovat hygienický limit hluku, který je v noční 
době pro „starou hlukovou zátěž“ dán hodnotou 60 dB. 
 
 Naopak při realizaci varianty A nebo B lze očekávat v chráněných venkovních 
prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb podél stávající silnice I/36 oproti 
nulové variantě významný pokles ekvivalentní hladiny hluku (dále jen LAeq), RB 14 – dům č.p. 
141 – z 63,6 dB na 57,8 dB ve variantě A i B. Bude dosaženo  podlimitní hodnoty pro „starou 
hlukovou zátěž“. 
 
 V nejbližších chráněných venkovních prostorech nebo chráněných venkovních 
prostorech staveb variantě A nebo B se LAeq zvýší: 
 

– RB 17 – dům č.p. 326 na konci ulice Dr. Tyrše z 35,8 dB na 57,4 dB bez protihlukové 
stěny nebo na 47,7 dB s protihlukovou stěnou ve variantě A, 

– RB 17 – dům č.p. 326 na konci ulice Dr. Tyrše z 35,8 dB na 50,5 dB bez protihlukové 
stěny nebo na 47,9 dB s protihlukovou stěnou ve variantě B. 

 
  Úrovně LAeq v případě realizace protihlukových stěn jsou pod nočním limitem 50 dB. To 
platí pro všechny chráněné venkovní prostory staveb v okolí obchvatu ve variantě A i B 
včetně rozvojových ploch určených územním plánem pro bydlení. 
 
 V případě chatové a zahrádkářské oblasti mezi Lázněmi Bohdaneč a Černou u 
Bohdanče platí podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. noční limit 60 dB, kterého lze dosáhnout 
instalací protihlukových stěn vhodných rozměrů (viz RB 25 a RB 26 ve variantě A i B). 
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Neratov 
 
D e n n í  d o b a :  
 
 V nulové variantě lze ve výhledovém roce 2030 očekávat v chráněných venkovních 
prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb v Neratově ekvivalentní hladiny 
hluku z dopravy na I/36 výrazně pod limitem pro „starou hlukovou zátěž“, tj. pod hodnotou 
70 dB (RB 6 – chata – 44,8 dB, RB 8 – dům č.p. 47 – 41,2 dB). 
 
 Po realizaci varianty A nebo B lze očekávat v tomto prostoru nárůst ekvivalentní hladiny 
hluku na hodnoty kolem 47 a 48 dB (RB 6 – chata – ze 44,8 dB na 47,2 dB ve variantě A 
nebo na 47,3 dB ve variantě B, RB 8 – dům č.p. 47 – ze 41,2 dB na 47,4 dB ve variantě A 
nebo na 48,2 dB ve variantě B). V žádné variantě však nebude s dostatečnou rezervou 
překročen limit pro hluk pro denní dobu – 60 dB. To platí pro všechny chráněné venkovní 
prostory staveb v okolí obchvatu ve variantě A i B. 
 
N o č n í  d o b a :  
 
 V nulové variantě lze ve výhledovém roce 2030 očekávat v chráněných venkovních 
prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb v Neratově ekvivalentní hladiny 
hluku z dopravy na I/36 výrazně pod limitem pro „starou hlukovou zátěž“, tj. pod hodnotou 
60 dB (RB 6 – chata – 37,9 dB, RB 8 – dům č.p. 47 – 34,3 dB). 
 
 Po realizaci varianty A nebo B lze očekávat v tomto prostoru nárůst ekvivalentní hladiny 
hluku na hodnoty kolem 40 a 41 dB (RB 6 – chata – ze 37,9 dB na 40,2 dB ve variantě A 
nebo na 40,3 dB ve variantě B, RB 8 – dům č.p. 47 – ze 34,3 dB na 40,4 dB ve variantě A 
nebo na 41,2 dB ve variantě B). V žádné variantě však nebude s dostatečnou rezervou 
překročen limit pro hluk pro noční dobu – 50 dB. To platí pro všechny chráněné venkovní 
prostory staveb v okolí obchvatu ve variantě A i B. 
 
Černá u Bohdanče 
 
D e n n í  d o b a :  
 
 V nulové variantě lze ve výhledovém roce 2030 očekávat v chráněných venkovních 
prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb v Černé u Bohdanče ekvivalentní 
hladiny hluku z dopravy na I/36 výrazně pod limitem pro „starou hlukovou zátěž“, tj. pod 
hodnotou 70 dB (RB 27 – obchvatu nejbližší okraj rozvojové plochy pro bydlení – 39,9 dB, RB 
30 – dům v chatové oblasti – 37,8 dB). 
 
 Po realizaci varianty A nebo B lze očekávat v tomto prostoru nárůst ekvivalentní hladiny 
hluku na hodnoty kolem 52 a 50, 55 dB (RB 27 – obchvatu nejbližší okraj rozvojové plochy 
pro bydlení – z 39,9 dB na 52,4 dB ve variantě A nebo na 52,2 dB ve variantě B, RB 30 – 
dům v chatové oblasti ze 37,8 dB na 50,4 dB ve variantě A nebo na 55,3 dB ve variantě B). 
V obou variantách bude s dostatečnou rezervou splněn limit pro hluk pro denní dobu – 60 
dB. To platí pro všechny chráněné venkovní prostory staveb v okolí obchvatu ve variantě A i 
B včetně rozvojových ploch určených územním plánem pro bydlení. 
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N o č n í  d o b a :  
 
 V nulové variantě lze ve výhledovém roce 2030 očekávat v chráněných venkovních 
prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb v Černé u Bohdanče ekvivalentní 
hladiny hluku z dopravy na I/36 výrazně pod limitem pro „starou hlukovou zátěž“, tj. pod 
hodnotou 60 dB (RB 27 – obchvatu nejbližší okraj rozvojové plochy pro bydlení – 32,5 dB, RB 
30 – dům v chatové oblasti – 30,4 dB). 
 
 Po realizaci varianty A nebo B lze očekávat v tomto prostoru nárůst ekvivalentní hladiny 
hluku na hodnoty kolem 45 a 43, 48 dB (RB 27 – obchvatu nejbližší okraj rozvojové plochy 
pro bydlení – ze 32,5 dB na 44,7 dB ve variantě A nebo na 44,4 dB ve variantě B, RB 30 – 
dům v chatové oblasti ze 30,4 dB na 42,7 dB ve variantě A nebo na 47,5 dB ve variantě B). 
V žádné variantě však nebude s dostatečnou rezervou překročen limit pro hluk pro noční 
dobu – 50 dB. To platí pro všechny chráněné venkovní prostory staveb v okolí obchvatu ve 
variantě A i B včetně rozvojových ploch určených územním plánem pro bydlení. 
 
Rybitví 
 
 V případě Rybitví není obchvat veden volnou krajinou, ale navazuje na stávající silnici 
III/32225 Rybitví – Černá u Bohdanče, v jejíž stopě pokračuje až ke křižovatce se stávající 
silnicí I/36.   
 
D e n n í  d o b a :  
 
 V nulové variantě lze ve výhledovém roce 2030 očekávat v chráněných venkovních 
prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb v Rybitví ekvivalentní hladiny 
hluku z dopravy na I/36 výrazně pod limitem pro „starou hlukovou zátěž“, tj. pod hodnotou 
70 dB (RB 37 – dům č.p. 145 – 36,1 dB, RB 38 – dům č.p. 348 – 43,6 dB). Chráněné 
venkovní prostory staveb jsou více než hlukem ze silnice I/36 ovlivňovány hlukem ze silnice 
III/32225. I když ani v tomto případě není překročen limit pro „starou hlukovou zátěž“. 
 
 Po realizaci varianty A nebo B lze očekávat v tomto prostoru, po výstavbě 
protihlukových stěn, obdobné hodnoty ekvivalentní hladiny hluku, jako byly naměřeny 
v současnosti (RB 37 – dům č.p. 145 – 54,7 dB ve variantě A nebo 55,5 dB ve variantě B, RB 
38 – dům č.p. 348 – 54,7 dB ve variantě A nebo 54,9 dB ve variantě B). V žádné variantě 
však nebude s dostatečnou rezervou překročen limit pro hluk pro denní dobu – 60 dB. To 
platí pro všechny chráněné venkovní prostory staveb v okolí obchvatu ve variantě A i B 
včetně rozvojových ploch určených územním plánem pro bydlení. 
 
 V případě léčebny dlouhodobě nemocných (RB 39) platí podle nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. nižší hygienický limit, a to 55 dB. Ve variantě A lze předpokládat před 
chráněným venkovním prostorem léčebny 52,8 dB, ve variantě B 53,0 dB. Hygienický limit 
hluku platný pro chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení bude splněn. 
 
 Podmínkou splnění hygienických limitů hluku v denní době je realizace protihlukových 
stěn minimální výšky 3 a 4 m podél stávající obytné, školní a zdravotnické zástavby.   
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N o č n í  d o b a :  
 
 V nulové variantě lze ve výhledovém roce 2030 očekávat v chráněných venkovních 
prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb v Rybitví ekvivalentní hladiny 
hluku z dopravy na I/36 výrazně pod limitem pro „starou hlukovou zátěž“, tj. pod hodnotou 
60 dB (RB 37 – dům č.p. 145 – 28,6 dB, RB 38 – dům č.p. 348 – 36,1 dB). Chráněné 
venkovní prostory staveb jsou více než hlukem ze silnice I/36 ovlivňovány hlukem ze silnice 
III/32225. Ani v tomto případě však není překročen limit pro „starou hlukovou zátěž“. 
 
 Po realizaci varianty A nebo B lze očekávat v tomto prostoru, po výstavbě 
protihlukových stěn, obdobné hodnoty ekvivalentní hladiny hluku, jako byly naměřeny 
v současnosti (RB 37 – dům č.p. 145 – 47,2 dB ve variantě A nebo 48,0 dB ve variantě B, RB 
38 – dům č.p. 348 – 47,3 dB ve variantě A nebo 47,4 dB ve variantě B). V žádné variantě 
však nebude s dostatečnou rezervou překročen limit pro hluk pro noční dobu – 50 dB. To 
platí pro všechny chráněné venkovní prostory staveb v okolí obchvatu ve variantě A i B 
včetně rozvojových ploch určených územním plánem pro bydlení. 
 
 V případě léčebny dlouhodobě nemocných (RB 39) platí podle nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. nižší hygienický limit, a to 45 dB. Ve variantě A lze předpokládat před 
chráněným venkovním prostorem léčebny 44,8 dB, ve variantě B 45,0 dB. Hygienický limit 
hluku platný pro chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení bude splněn. 
 
 Podmínkou splnění hygienických limitů hluku v noční době je realizace protihlukových 
stěn minimální výšky 3 a 4 m podél stávající obytné, školní a zdravotnické zástavby.   
 
Shrnutí 
 
N u l o v á  v a r i a n t a  
 
 V nulové variantě lze ve výhledovém roce 2030 očekávat (v chráněných venkovních 
prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb) podél stávající silnice I/36, 
oproti současnému stavu, zvyšování ekvivalentní hladiny hluku. Lze předpokládat překročení 
limitní hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru pro „starou 
hlukovou zátěž“ v denní i noční době (70 a 60 dB). 
 
V a r i a n t a  A ,  B  
 
 Po realizaci obchvatu (včetně výstavby protihlukových stěn) lze očekávat v chráněných 
venkovních prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb podél stávající silnice 
I/36 v roce 2030 oproti nulové variantě významný pokles ekvivalentní hladiny hluku (o cca 6 
– 7 dB v denní i noční době). Tím bude dosaženo podlimitních hodnot pro „starou hlukovou 
zátěž“ s dostatečnou rezervou. 
 
 V nejbližších chráněných venkovních prostorech nebo chráněných venkovních 
prostorech staveb vůči variantě A nebo B se ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní i 
noční době zvýší. Toto zvýšení však nedosáhne v denní i noční době úrovní platných 
hygienických limitů hluku ve venkovním prostoru (60 dB v denní době a 50 dB v noční době, 
v případě LDN v Rybitví 55 dB v denní době a 45 dB v noční době).  
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 Podmínkou splnění platných hygienických limitů hluku v denní i noční době je realizace 
protihlukových stěn. Umístění a rozměry protihlukových stěn budou zpřesňovány v rámci 
dalších stupňů přípravy záměru (v dokumentaci EIA jsou podkladem pro výpočet hlukových 
situací mapové podklady, ve fázích zpracování projektových dokumentací bude podkladem 
geodetické zaměření zájmového území).  
 
NÁVRHY PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ 
 
 Na základě výsledků výpočtů byly v místech, kde vedení varianty A nebo B nadlimitně 
ovlivnilo okolní chráněné venkovní prostory nebo chráněné venkovní prostory staveb, 
navrženy protihlukové stěny takových rozměrů, aby byly splněny požadavky nařízení vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tím bude dosaženo 
stavu, kdy žádný chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb podél 
vedení varianty A nebo B nebude jejich provozem nadlimitně ovlivněn (v denní době nebude 
dosaženo úrovně 60 dB a v noční době 50 dB, v případě LDN 55 dB v denní době a 45 dB 
v noční době). 
 
 Tyto závěry dokládají výše uvedené údaje a hlukové mapy, které jsou součástí hlukové 
studie. 
 
Přehled navržených protihlukových opatření – protihlukových stěn ve variantě A 
 

označení 
protihlukové 

stěny 

délka 
(m) 

výška 
(m) 

plocha 
(m2) 

protihluková stěna 1 352 3,0 1 056 

protihluková stěna 2  304 
5,0 v úseku 189 m, 
3,0 v úseku 115 m 

1 290 

protihluková stěna 3 160 5,0 800 
protihluková stěna 4 920 3,0 2 760 
protihluková stěna 5 576 3,0 1 728 
protihluková stěna 6 248 4,0 992 
protihluková stěna 7 212 4,0 848 
protihluková stěna 8 240 4,0 960 

protihluková stěna 9 412 
4,0 v úseku 26 m, 
3,0 v úseku 386 m 

1 262 

protihluková stěna 10 204 
4,0 v úseku 98 m, 
3,0 v úseku 106 m 

710 

protihluková stěna 11 52 3 156 

celkem  12 562 
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Přehled navržených protihlukových opatření – protihlukových stěn ve variantě B 
 

označení 
protihlukové 

stěny 

délka 
(m) 

výška 
(m) 

plocha 
(m2) 

protihluková stěna 1 340 3,0 1 020 

protihluková stěna 2  268 
5,0 v úseku 162 m, 
3,0 v úseku 106 m 

1 128 

protihluková stěna 3 178 5,0 890 
protihluková stěna 4 920 3,0 2 760 
protihluková stěna 5 680 3,0 2 040 
protihluková stěna 6 248 4,0 992 
protihluková stěna 7 212 4,0 848 
protihluková stěna 8 240 4,0 960 

protihluková stěna 9 412 
4,0 v úseku 26 m, 
3,0 v úseku 386 m 

1 262 

protihluková stěna 10 204 
4,0 v úseku 98 m, 
3,0 v úseku 106 m 710 

protihluková stěna 11 52 3 156 

celkem  12 766 

 
 Instalací protihlukových stěn o celkové ploše 12 562 m2 ve variantě A a 12 766 m2 ve 
variantě B bude dosaženo významného snížení ekvivalentní hladiny hluku z automobilové 
dopravy na obchvatu způsobené. Žádný z venkovních chráněných prostorů staveb nebude 
realizací obchvatu v obou variantách vystavován hluku, který by přesahoval v denní i noční 
době platné hygienické limity hluku pro venkovní prostor.  
 
 Umístění navržených protihlukových stěn je názorně vyznačeno v hlukových mapách, 
jež jsou součástí přílohy B. Hluková studie. 
  
SHRNUTÍ 
 
 V nulové variantě lze ve výhledovém roce 2030 očekávat v chráněných venkovních 
prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb podél stávající silnice I/36, oproti 
současnému stavu, zvyšování ekvivalentní hladiny hluku. Lze předpokládat překročení limitní 
hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru pro „starou hlukovou 
zátěž“ v denní i noční době (70 a 60 dB). 
 
 Po realizaci varianty A nebo B (včetně výstavby protihlukových stěn) lze očekávat v 
chráněných venkovních prostorech nebo chráněných venkovních prostorech staveb podél 
stávající silnice I/36 v roce 2030 oproti nulové variantě významný pokles ekvivalentní hladiny 
hluku (o cca 6 – 7 dB v denní i noční době). Tím bude dosaženo podlimitních hodnot pro 
„starou hlukovou zátěž“ s dostatečnou rezervou. 
 
 V nejbližších chráněných venkovních prostorech nebo chráněných venkovních 
prostorech staveb vůči variantě A nebo B (na katastrech obcí Lázně Bohdaneč, Neratov, 
Černá u Bohdanče a Rybitví) se ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní i noční době 
zvýší. Toto zvýšení však nedosáhne v denní i noční době úrovní platných hygienických limitů 
hluku ve venkovním prostoru (60 dB v denní době a 50 dB v noční době, v případě LDN 55 
dB v denní době a 45 dB v noční době).  
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 Podmínkou splnění platných hygienických limitů hluku v denní i noční době je realizace 
protihlukových stěn. Umístění a rozměry protihlukových stěn budou zpřesňovány v rámci 
dalších stupňů projektové přípravy záměru.  
 
 Po uvedení obchvatu do provozu doporučujeme provést ve vybraných referenčních 
bodech kontrolní měření hluku ze silniční dopravy pro ověření vypočtených hodnot a zjištění 
skutečné akustické situace, v případě zjištění překročení hygienických limitů hluku 
v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pak provést 
dodatečná protihluková opatření. 
 
 Z hlediska vlivu stavby a jejího provozu na zdraví a bezpečnost obyvatel lze 
konstatovat, že ve srovnání se současným stavem se situace pro většinu dotčených obyvatel 
Lázní Bohdaneč a východní části Rybitví zlepší, aniž by nadlimitně ovlivnila obyvatele žijící v 
blízkosti navrženého obchvatu. 
  
 V současné době je stávající silnice vedena vnitřní částí Lázní Bohdaneč a jejich 
obyvatelé jsou značně obtěžováni hlukem z dopravy. Převedení rozhodující části dopravy 
(veškeré průjezdní i části místní dopravy) mimo hlavní části obce přispěje k výraznému 
snížení rizika střetu motorových vozidel s chodci a cyklisty a sníží stresovou a hlukovou zátěž 
obyvatel. 
 
 Na základě výsledků výpočtů hlukové studie lze vhodnost jednotlivých variant, 
z hlediska vlivů hlukové zátěže z dopravy na obchvatu na obytnou, rekreační zástavbu včetně 
rozvojových ploch jednotlivých obcí a zdravotnických zařízení, charakterizovat následujícím 
pořadím: 
 

1. Varianta B (nejvhodnější varianta) 
2. Varianta B přechází do varianty A* 
3. Varianta A přechází do varianty B* 
4. Varianta A 
5. Varianta 0 

 
Pozn.: * Místo možného přechodu varianty A do varianty B či naopak je v prostoru mezi Lázněmi 

Bohdaneč a Černou u Bohdanče. 
 
 Z hlediska hlukového posouzení dotčeného území je nutno konstatovat, že rozdíl mezi 
oběma variantami nebo jejich kombinacemi je malý a lze jej kompenzovat vhodným návrhem 
poloh a rozměrů protihlukových stěn. Podstatné je, že v návrhovém roce 2030 nelze 
v dotčeném území předpokládat překročení platných hygienických limitů pro venkovní hluk v 
žádné z posuzovaných variant. Podmínkou je realizace vhodných protihlukových opatření. 
 
 V kapitole D.IV této dokumentace jsou navržena následující opatření snižující negativní 
vlivy záměru ve fázi provozu na hlukové poměry v dotčeném území: 
 

– v další fázi projektové přípravy stavby vypracovat podrobnou hlukovou studii vlivů 
záměru na chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb a na 
základě jejích výsledků navrhnout účinná protihluková opatření, 
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– po uvedení stavby do provozu provést měření hluku ze silniční dopravy pro ověření 
účinnosti realizovaných protihlukových opatření a v případě, že tato opatření nebudou 
dostačující, provést jejich dodatečné úpravy.  

 
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
VLIV NA MNOŽSTVÍ, TLAKOVÉ POMĚRY A JAKOST VOD 
 
 Trasa obchvatu v celkové délce cca 6,75 km sleduje úroveň terénu a nikde se  
nepřepokládá významnější zahloubení pod povrch terénu, resp. pod hladinu podzemní vody. 
Výjimkou jsou mostní objekty především přes Opatovický kanál přibližně v km 1,200 a přes 
Rajskou strouhu přibližně v km 3,200 (obou variant), kde doporučujeme zakládat na pilotách, 
tj. ve vztahu k podzemním vodám nekolizním způsobem. Pokud by se některé z dalších 
menších objektů, např. přes drobné vodoteče a meliorační příkopy, zakládaly plošně 
v otevřené stavební jámě, je třeba kalkulovat s krátkodobým odčerpáváním vody v množství 
max. několika jednotek l/s, vesměs bez významnějšího vlivu na místní vodní poměry. Veškeré 
jímací objekty podzemní vody leží mimo možný dosah vlivu stavby  a předběžně je možno 
vyloučit jakýkoliv negativní vliv na stav hladiny podzemní vody či její jakost. Přesto ve vztahu 
k vodnímu režimu lokality existují tři rizikové faktory, které je nutno v návazné etapě 
průzkumných prací specifikovat: 
 

– Určitým rizikem pro stavbu, ale i pro místní režim podzemních vod může být 
skutečnost, že trasa komunikace je navržena napříč proudu podzemní vody  mělké 
kvartérní zvodně jejíž hladina se místně dostává do blízkosti povrchu. Protože se 
v souvislosti s výstavbou dají předpokládat na silniční pláni zemní práce do hloubkové 
úrovně 1 m, případně i více, může dojít k situaci, že spodní část konstrukčních vrstev 
zasáhne pod nejvyšší hladinu podzemní vody. Tato riziková místa je třeba specifikovat 
formou sondáže v trase komunikace a návazným režimním měřením stavů hladiny 
v další etapě průzkumu a danému stavu přizpůsobit parametry podkladních vrstev 
vozovky a technologii jejich provádění; 

 
– Uvedená okolnost vysoké hladiny podzemní vody v konfrontaci s generelním směrem 

jejího proudění od severovýchodu k jihozápadu může vést i k situaci, kdy by silniční 
těleso mohlo lokálně vzdouvat hladinu mělké podzemní vody až do blízkosti povrchu 
s možným negativním vlivem na vodní režim půdní vrstvy a vegetační pokryv 
především  na severovýchodní návodní straně komunikace. I tuto okolnost je třeba 
v další etapě průzkumu posoudit a v rizikových místech tomu přizpůsobit konstrukční 
řešení stavby; 

 
– Posledním rizikovým faktorem v závěrečném úseku obchvatu v oblasti Rybitví může být 

kontaminace mělké podzemní vody kvartérní zvodně zdejší průmyslovou činností. 
Výstavba komunikace by se mohla komplikovat jak při výstavbě, kdy by bylo třeba 
zacházet s kontaminovanou vodou (např. při krátkodobém odčerpáváním vody 
v případě výstavby propustků, apod.), tak po uvedení stavby do provozu, pokud by se 
výstavbou částečně změnil směr proudění podzemní vody, a tím i případná migrace 
kontaminantů. V další etapě průzkumů je proto třeba jakost podzemní vody z hlediska 
výskytu především ropných uhlovodíků, polyaromatických uhlovodíků, chlorovaných 
uhlovodíků a případně těžkých kovů ověřit. 
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Odvodnění obchvatu 
 
 V rámci zpracování oznámení záměru byl proveden v červnu 2008 odběr vzorků vod 
z níže uvedených vodotečí s následným rozborem v akreditovaných laboratořích Povodí Labe 
s.p., Hradec Králové: 
 

reakce vody  
(pH) 

chemická 
spot řeba 
kyslíku 

(CHSK Cr - mg/l)  

biologická 
spot řeba 
kyslíku 

(BSK 5 - mg/l) 

chloridy 
(Cl - mg/l) 

ropné látky 
(NEL- mg/l) název 

vodního toku 

6 - 8* 35* 6* 250* 0,1* 
Opatovický kanál 7,8 17,0 3,2 16,2 <0,01 
Černská strouha 7,6 23,0 4,2 24,2 <0,01 
Rajská strouha 7,6 13,0 2,5 26,7 <0,01 
mel. kanál Rybitví - 
Černská strouha 

7,7 80,0 8,2 47,0 <0,01 

Pozn.: * imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod podle přílohy č. 3 k 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

Zdroj: Protokol o zkoušce č. 2883/08 až 2886/08, Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 
Hradec Králové 

 
 Z výše uvedených výsledků vyplývá skutečnost, že obsah chloridů a ropných látek je ve 
všech sledovaných vodotečích hluboko pod platnými limity. Je tudíž možné odvádět dešťové 
vody z povrchu obchvatu do výše uvedených vodotečí při zajištění jejich čistoty 
zachycováním pevných a ropných látek v místech vyústění silničních příkopů do recipientů.  
 
 CHSK Cr i BSK 5 jako ukazatele míry organického znečištění vody jsou ve všech 
případech, mimo meliorační kanál, pod limitními hodnotami. V případě melioračního kanálu je 
na vině nadlimitních hodnot CHSK a BSK minimální průtok vody (červen 2008) hraničící 
s vyschnutím koryta. Přivedení dešťové vody z obchvatu nemůže tuto situaci zhoršit, ale 
naopak lze očekávat zlepšení.    
 
 Odvodnění silnice I/36 bude vycházet z podélného a příčného sklonu vozovky a místy 
bude využívat také sklonu stávajícího terénu. Srážkové vody z povrchu silnice budou 
směřovat do souběžných odvodňovacích příkopů a silničních propustků zaústěných do 
povrchových vodotečí. Odvodnění jednotlivých úseků obchvatu ve variantách A a B je patrné 
z následující tabulky: 
 

Černská 
strouha 

Opatovický 
kanál 

meliora ční 
kanál (1) Brožovka Rajská 

strouha 

zatrubn ěný 
příkop  
ZVHS 

meliora ční 
kanál (2) 

odvodn ění 
silnice 

III/32225 
varianta 

obchvatu 
stani čení (km) 

A 0,00-0,65 0,65-1,50 1,50-2,10 2,10-2,70 2,70-3,20 3,20-4,45 4,45-5,35 5,35-6,69 
B 0,00-0,65 0,65-1,45 1,45-2,50 2,50-2,75 2,75-4,00 4,00-4,60 4,60-4,90  4,90-6,83 

 
 Meliorační kanál (1) je zaústěn do Brožovky a ta do Černské strouhy, Rajská strouha, 
zatrubněný příkop ZVHS i meliorační kanál (2) jsou taktéž zaústěny do Černské strouhy.  
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SHRNUTÍ 
 
 Trasa ochvatu Lázní Bohdaneč je na základě provedeného orientačního 
hydrogeologického průzkumu podmíněně možná, lokálně bude dotčena pouze mělká 
kvartérní zvodeň s minimálním vodárenským významem a dílčí kolizní situace zde nastíněné 
bude možno vyřešit technickým řešením stavby na základě podkladů získaných v etapě 
podrobného hydrogeologického průzkumu. Tato konkrétní opatření zajistí patřičnou ochranu 
vod i s ohledem na ochranné podmínky ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů peloidů 
a vod II. stupně, kterým obě varianty silnice procházejí v délce přibližně 4,5 km. Převedením 
významné části dopravy ze stávající silnice I/36 na posuzovaný obchvat Lázní Bohdaneč bude 
zvýšena bezpečnost vodního zdroje jihovýchodně od města (stávající silnice I/36 je vedena 
napříč jeho ochranným pásmem II. stupně). 
 
 Z hlediska posouzení vhodnosti navržených variant obchvatu I/36 na povrchovou vodu 
lze považovat obě varianty za rovnocenné. Stejně tak lze považovat varianty za rovnocenné 
z hlediska podzemních vod. 
 
 V kapitole D.IV této dokumentace jsou navržena následující opatření snižující negativní 
vlivy záměru na vodu: 
 

– v celé délce vybrané varianty provést podrobný hydrogeologický průzkum, 
 

– v rámci hydrogeologického průzkumu prověřit jakost podzemní vody z hlediska výskytu 
ropných látek, polyaromatických a chlorovaných uhlovodíků a těžkých kovů zejména 
v místech vedení obchvatu v katastru Rybitví (prověřit možnou kontaminaci podzemní 
vody zdejší průmyslovou činností) a podle výsledků rozborů korigovat nakládání s touto 
vodou během výstavby, 

 
– na základě hydrogeologického průzkumu stanovit opatření na ochranu povrchových a 

podzemních vod především s ohledem na ochranné pásmo II. stupně přírodních  
léčivých zdrojů peloidů a vod, 

 
– zařízení staveniště umístit mimo obytnou zástavbu, 

 
– zabezpečit zařízení staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečných látek, 

 
– vybavit prostor staveniště dostatečným množstvím sanačních prostředků, 

 
– případný odběr povrchové či podzemní vody řádně projednat s příslušným 

vodoprávním úřadem a správcem konkrétního toku nebo vodního zdroje, 
 

– v rámci přípravy stavby zkontrolovat mimo staveniště v prostorách k tomu určených 
technický stav všech dopravních a mechanizačních prostředků, zejména z hlediska 
úkapů ropných látek a možnosti případné poruchy na palivové soustavě těchto 
prostředků, 

 
– nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

v platném znění, vypracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro dobu výstavby a 
předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, zhotovitel 
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díla je povinen prokazatelně seznámit s tímto havarijním plánem všechny pracovníky, 
kteří se budou na výstavbě podílet, 

 
– v průběhu výstavby udržovat všechny mechanismy a dopravní prostředky pohybující se 

na stavbě v dobrém technickém stavu a pravidelně provádět kontrolu zejména 
z hlediska případných úkapů ropných látek, 

 
– běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů včetně manipulace 

s ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na místech 
k tomu určených a patřičně zabezpečených,  

 
– čistit stavební mechanizmy a nákladní automobily jen na místě k tomu určeném, 

vybaveném bezodtokou jímkou s odlučovači pevných a ropných látek, 
 

– při stavebních pracech zamezit kontaminaci vodotečí, 
 

– doložit příslušnému vodohospodářskému orgánu způsob zneškodnění splaškových vod 
v průběhu výstavby, 

 
– monitorovat stav vody ve stavbě blízkých domovních studních, v případě významného 

poklesu či ztráty vody provést ekvivalentní náhradu tohoto vodního zdroje, 
 

– v místě zaústění silničních příkopů do recipientů zajistit zachycování pevných a ropných 
látek, 

 
– doložit České inspekci životního prostředí stanovisko příslušného vodoprávního úřadu 

k vypouštění předčištěných srážkových vod do recipientů, 
 

– instalovat v km 0,500-1,500 svodidla zabraňující vyjetí vozidel mimo silnici, 
 

– zpracovat havarijní plán pro rizikové úseky stavby se zaměřením na ochranu 
podzemních a povrchových vod a zapracovat jej do havarijního plánu Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje. 

 
 
D.I.5. Vlivy na půdu 
 
VLIV NA ROZSAH A ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ PŮDY 
 
 Umístěním stavby dojde v území k trvalému záboru zemědělsky využívaných ploch, 
rozdělení pozemků a částečně i ke změně přístupu na tyto pozemky. 
  
 Lze předpokládat i dočasné zábory půdy (deponie, zařízení staveniště atd.), jejichž 
umístění a rozlohu nelze v této fázi přípravy stavby stanovit. 
 
 Trasa obou posuzovaných variant vede především mimo zastavěná území, a vyžaduje 
tak zejména trvalé zábory zemědělsky využívaných ploch. Předpokládaný rozsah trvalých 
záborů podle dotčených katastrálních území, jednotlivých BPEJ a tříd ochrany zemědělské 
půdy je uveden v kapitole B.II.1 této dokumentace. Silnice I/36 va variantě A trvale zabere 
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cca 12,83 ha zemědělské půdy, ve variantě B pak cca 10,29 ha. V dotčeném území se 
nacházejí výhradně půdy IV. a V. třídy ochrany, jejich procentuální podíl na celkovém záboru 
ZPF je příznivější taktéž ve variantě B oproti variantě A (95,5/4,5 oproti 97,9/2,1). K záboru 
lesní půdy, pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), dojde ve variantě A na ploše cca 
2630 m2 a ve variantě B na ploše cca 4210 m2. Zbytek zabraných ploch budou tvořit ostatní 
plochy (především stávající silniční pozemky), respektive vodní plochy v místech převedení 
silnice I/36 přes vodní toky. 
 
 Významným vlivem záměru na půdu bude trvalý zábor zemědělské půdy, vyšší ve 
variantě A než variantě B. V dotčeném území se nacházejí výhradně málo kvalitní půdy IV. a 
V. třídy ochrany, a proto relativně vysoká hodnota trvalého záboru nepřinese významné 
narušení zemědělského hospodaření a půdní potenciál širšího zájmového území zůstane 
nedotčen. Vzhledem k předpokládanému trvalému záboru zemědělské půdy převyšujícímu 10 
ha je k posouzení záboru příslušné Ministerstvo životního prostředí. 
 
 Dočasné zábory budou vznikat: 

– pro přeložky inženýrských sítí, 
– umístěním deponií sejmuté zemědělské půdy, 
– z důvodů potřeby ploch pro zařízení staveniště, 
– podél trasy záměru pro zajištění stavebních prací. 

 
 Oproti trvalému záboru budou plochy dočasných záborů po skončení výstavby a 
rekultivace vráceny zpět pro své původní využití (do zemědělského půdního fondu). 
 
 Celkově lze říci, že realizace stavby bude mít vliv na uspořádání pozemků v území a 
změní přístupnost některých z nich. Dostupnost pozemků je technicky řešitelný problém, 
který bude také předmětem navazující projektové přípravy, kdy bude třeba zohlednit 
relevantní připomínky majitelů a uživatelů pozemků v dotčeném území. 
 
VLIV NA STABILITU A EROZI PŮDY 
 
 Charakter posuzovaného území je dán rovinatým terénem. Stavba nebude mít 
negativní dopad na stabilitu půdy a nelze očekávat zvýšení eroze půdy v území vlivem její 
realizace. 
 
ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY 
 
 Ke kontaminaci půdy může dojít: 

– v průběhu výstavby, 
– běžným provozem po komunikacích stavby, 
– v důsledku havárie. 

 
 Hledisko vlivu automobilové dopravy na kontaminaci půd bylo podrobně sledováno a 
vyhodnoceno ve studii „Zhodnocení ekologického rizika provozu dálnice D1“, která byla 
vypracována v roce 2000 firmou Evernia s.r.o., Liberec a Tocoen s.r.o., Brno. Závěry této 
studie lze také aplikovat na stavbu jihozápadního obchvatu Lázní Bohdaneč. 
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 Ze závěrů této studie citujeme:  
 
 „Předkládaná studie se zabývala hodnocením ekologického rizika kontaminace půd 
z dopravy na dálnici D1 Praha – Brno na okolní ekosystémy. Koncepce přístupu a jednotlivé 
metodické postupy vycházely ze závěrů projektu VaV 340/1996 „Identifikace rizik pro životní 
prostředí“ (Projekt IDRIS), jehož zadavatelem bylo Ministerstvo životního prostředí a který 
byl úspěšně zoponován. 
 
 Základním obecným principem pro hodnocení ekologických rizik je kombinace 
chemických a biologických postupů. Chemické analýzy zahrnovaly těžké kovy, polyaromatické 
uhlovodíky, polychlorované bifenyly a organické chlorované pesticidy.  
 
Z biologických metod byl použit test toxicity Microtox a dále série analýz pro hodnocení 
biologického potenciálu půd. 
 
 Základní šetření probíhalo na 20 lokalitách rozmístěných přibližně rovnoměrně po celé 
trase dálnice Praha – Brno, detailní rozbory byly soustředěny do 5 modelových lokalit. Vzorky 
půd byly odebírány v transektu kolmém na osu dálnice ve 3 vzdálenostech od zpevněného 
okraje vozovky: 
   1 m – jako model maximálního průmyslového znečištění, 
   10 m – jako model maximální možné hospodářské kontaminace, 
   100 m – jako model maximální pozaďové kontaminace. 
  
 Výsledky chemických analýz u všech sledovaných složek ukazují, že kontaminace půd 
z provozu na dálnici D1 je i po více než 20 letech provozu celkově na nízké úrovni, ve většině 
případů pod hranicí udávaného přirozeného pozadí, a nepředstavuje pro okolní ekosystémy 
reálné ekologické riziko. To platí i o olovu, které je tradičně nejvíce sledovaným 
kontaminantem v souvislosti s automobilovou dopravou a které se však s vyloučením prodeje 
olovnatých benzínů u nás (od r. 2001) stalo problémem minulosti.   
 
 Z výsledků biologických testů vyplývá, že vzorky půd v okolí dálnice nevykazují akutní 
toxicitu. Vliv toxických látek na mikrobiální společenstva je velmi malý, zjištěna byla vysoká 
úroveň jejich adaptace. Rovněž nebyl pozorován výrazný negativní vliv na fertilitu půdy. 
Celkově biologické testy potvrdily a doplnily závěr chemických analýz, že kumulace 
kontaminantů z provozu dálnice nepředstavuje významné ekologické riziko pro okolní 
ekosystémy. 
 
 Matematické modelování množství emisí z provozu na dálnici od zprovoznění 
hodnocených úseků od roku 1998 ukázalo, že nárůst emisí z dopravy na dálnici D1 je 
výrazně nižší, než by odpovídalo zvýšení dopravních intenzit v 90. letech. Technologická 
inovace vozového parku a především zavádění katalyzátorů prakticky kompenzovala nárůst 
přepravních výkonů. Při současném stavu našeho vozového parku lze s tímto trendem počítat 
i v dalších letech.“ 
 
SHRNUTÍ 
 
 Trvalý zábor zemědělské půdy v území bude činit ve variantě A cca 12,8 ha a  ve 
variantě B cca 10,3 ha. Z tohoto důvodu lze označit variantu B za vhodnější. Co se týká 
rozdílu mezi variantami z pohledu základních charakteristik zabrané půdy (BPEJ, třída 
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ochrany), je zanedbatelný. Záměrem budou zabrány málo kvalitní půdy IV. a V. třídy 
ochrany. Vlivem záměru se nepředpokládá významné narušení zemědělského hospodaření 
v zájmovém území. 
 
 Realizace záměru změní uspořádání pozemků a přístupnost některých z nich. 
 
 Stavba významnějším způsobem neovlivní stabilitu a erozi půdy v území. 
 
 Nedojde ani k nadlimitní kontaminaci zemědělské půdy.   
 
 Vzhledem k uvedenému vlivu stavby na půdu je nutno respektovat následující opatření 
ve fázi přípravy, výstavby i provozu silnice I/36: 
 

– na celé ploše trvalých a dočasných záborů ZPF provést skrývku kulturní vrstvy půdy 
v mocnosti stanovené na základě půdoznaleckého průzkumu, 

 
– skrytou půdu z dočasných záborů oddělit od skrývané půdy trvalých záborů, skrývku 

provést v mimovegetačním období, 
 

– skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany 
ZPF a vlastníky dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních zemědělských ploch 
v blízkém okolí stavby, 

 
– pro ohumusování ploch určených k vegetačním úpravám použít skrývanou kulturní 

vrstvu půdy o mocnosti maximálně 20 cm, 
 

– v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či 
ohumusování stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření 
proti možnosti jejího znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelováním a zcizením, 
celý objem dočasně skrytých kulturních vrstev půd bude použit ke zpětné rekultivaci 
dočasně odnímaných ploch, 

 
– během výstavby i provozu silnice I/36 zajistit přístup na zemědělské pozemky. 

 
 
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
    V místech vedení navrženého obchvatu I/36 se nenalézá žádné využívané či reálně 
využitelné ložisko nerostných surovin, chráněné ložiskové území, dobývací prostor, 
poddolované či sesuvné území. Přeložka silnice I/36 je vedena v  km 2,800 až 4,400 varianty 
A, resp. km 2,800 až 4,550 varianty B přes území vymezené Českou geologickou službou - 
Geofondem jako nebilancované ložisko Bohdaneč-Černá (psamity, štěrk) a ve třech úsecích 
(varianta A: km 1,900-2,500, km 2,800-2,900, km 4,000-5,080, varianta B: km 1,900-2,500, 
km 2,830-2,930, km 4,000-5,200) přes území neschválené prognózy Bohdaneč (štěrkopísky). 
Charakter evidování těchto surovinových zdrojů odpovídá situování uvnitř ochranného pásma 
přírodních léčivých zdrojů II. stupně, do budoucna nelze počítat s jejich překlasifikováním a 
využitím, a tedy ani jejich střetem s trasou silnice I/36. 
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 Při výstavbě silničních staveb obecně je z hlediska ovlivnění geologických charakteristik 
území nejzávažnější realizace hlubokých zářezů, zakládání větších mostních objektů a 
vytváření mohutných násypových těles. Přeložka silnice I/36 je situována do rovinatého 
území, což umožňuje návrh její nivelety v nízkém násypu přibližně v úrovni terénu. V trase 
nejsou navrženy prakticky žádné zářezy, mostní objekty budou převážně nízké jednopolové, 
jen v případě přemostění Opatovického kanálu a Rajské strouhy se předpokládá zakládání na 
pilotách, výška nejvyššího násypu je ve variantě A 4 m, ve variantě B 2,5 m. Výstavbou 
budou ovlivněny kvartérní horninové vrstvy (váté písky, říční štěrkopísky), rozsah jejich 
odtěžení, přemístění či zatížení však s ohledem na výškové vedení obchvatu bude malý. 
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik dotčeného území je popsáno a vyhodnoceno 
v kapitole D.I.4. 
 
 Přesné geologické poměry v prostoru staveniště budou ověřeny podrobným 
geotechnickým průzkumem. 
 
 Z hlediska vlivů na horninové prostředí není mezi navrženými variantami A a B 
vzhledem k jejich směrovému a výškovému vedení zásadnějšího rozdílu. Při respektování 
následujícího opatření nelze očekávat významnější ovlivnění horninového prostředí realizací 
záměru: 
 

– v trase obchvatu a v místech založení mostů provést podrobný geotechnický průzkum a 
jeho výsledky a doporučení respektovat při návrhu stavby.  

 
 
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 
VLIVY NA FAUNU 
 
 Žádný ze zjištěných druhů živočichů nebude v žádné z navrhovaných variant obchvatu 
Lázní Bohdaneč (a to výstavbou ani provozem) v posuzovaném úseku ohrožen na existenci, 
bude však ovlivněna místní část jeho populace. Souhrnně lze říci, že obě navrhované trasy 
jsou v terénu navrženy tak, že také životní prostředí živočichů naruší co nejméně. Mimo 
intenzivně obhospodařované polní a lesní kultury (ve kterých podle terénního šetření 
k žádným významným narušením životního prostoru bezobratlých i obratlovců nedojde) jsou 
ze zoologického pohledu cennější zejména dílčí lokality 2, 6 a 7 (viz kapitola C.2.6), tedy 
především lužní porosty lemující Opatovický kanál (vč. sousedících komorových rybníků) a 
Rajskou strouhu – zde byla zaznamenána většina zvláště chráněných druhů živočichů. 
V prostoru lokality 2 může průchodem varianty A i B dojít k přetnutí linie starých dubů v aleji 
směr Neratov, a tím k významnějšímu zásahu do životního prostředí zvláště chráněných 
živočichů. Také v lokalitách 6 a 7 i v dalších dosud nezastavěných územích zanikne dílčí areál 
některých zvláště chráněných druhů živočichů. 
 
 Podle konkrétních vlivů lze zjištěné chráněné druhy souhrnně rozdělit na: 
 

1. Druhy využívající území trvale a zde se také rozmnožující (čmelák luční, čmelák 
zemní, svižník polní, kuňka obecná, ropucha obecná, ještěrka obecná, slepýš 
křehký, užovka obojková, hohol severní, křepelka polní, lejsek šedý, slavík obecný, 
ťuhýk obecný, žluva hajní, netopýr hvízdavý, netopýr rezavý, netopýr vodní) – na 
tyto živočichy bude mít plánovaná výstavba a provoz komunikace přímý vliv. Místní 
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populace těchto zvláště chráněných druhů budou realizací záměru ohroženy a 
nepříznivě ovlivněny, minimálně v období stavebních prací. V části posuzovaného 
území dojde k odstranění či omezení jejich životního prostoru, ve kterém se 
rozmnožují, hledají potravu a ukrývají se. 

 
2. Druhy vyskytující (rozmnožující) se trvale v bezprostředním okolí území (skokan 

zelený, ropucha zelená, kavka obecná, veverka obecná) – tyto druhy nebudou sice 
realizací projektu přímo zasaženy, dojde však ke zmenšení jejich životního prostoru, 
což může (ovšem nemusí) vést k snížení celkové jejich početnosti. 

 
3. Druhy, využívající území jako krátkodobou či dlouhodobou potravní základnu 

(zlatohlávek skvrnitý, čáp bílý, krahujec obecný, ledňáček říční, moták pochop, 
vlaštovka obecná, netopýr večerní) – posuzovaný projekt nepředstavuje přímý vliv 
na existenci těchto druhů, ovšem omezí je ve výběru potravního stanoviště.  

 
4. Druhy, které byly v území zaznamenány jen náhodně či na přeletu (rorýs obecný) – 

nemají k území potravní ani reprodukční vztah a plánovaný projekt je nijak 
neovlivní. 

 
 Po dobu výstavby komunikace dojde velmi pravděpodobně u několika druhů živočichů 
k dočasnému snížení početnosti (až vymizení) především v důsledku rušení stavební činností. 
Tyto negativní vlivy výstavby silnice (časově omezené na dobu samotné stavby) lze obecně 
předpokládat u pohyblivých druhů a to do vzdálenosti cca 50 - 100 metrů od trasy (včetně 
křížení komunikací, křižovatek a mostů). Proto je třeba lokalizovat skládky deponií, 
stavebního materiálu atd. v dostatečné vzdálenosti (alespoň 50 m) od míst zjištěného 
výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. 
 
 Při dodržení navrhovaných opatření a kompenzací tyto negativní změny v konečném 
důsledku nemusejí být významné. Naopak navrhovaná opatření, především náhradní výsadba 
keřů, může po stabilizaci poměrů vést k navýšení populace některých druhů (např. ťuhýk 
obecný, pěnice, strnad obecný).  
 
 Důležitá je ovšem skutečnost, že jakákoliv takto významná komunikace má pro zvířata 
bariérový efekt - rozdělí krajinu a životní areál mnoha druhů zejména terestrických živočichů 
na dvě části. V tomto konkrétním případě nebude bariérový efekt díky malé vzdálenosti od 
trvalých lidských sídel tak velký. Obchvat přesto přetne tradiční krátké migrační trasy 
některých živočichů, je proto nezbytné vybudovat v místech přirozené migrace propustky a 
průchody napříč jeho tělesem. 
 
 Za účelem přesného určení a popisu míst, která musí při křížení s navrhovanou silnicí 
zůstat průchodná pro živočichy, byla vypracována rámcová migrační studie (součást přílohy E 
dokumentace). Z jejích výsledků vychází v následujícím textu uvedená konkrétní opatření pro 
zajištění průchodnosti pro živočichy. 
 
 K prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na faunu 
dotčeného území jsou navržena následující opatření:  
 
1. Zajištění migrační prostupnosti obchvatu (vybudování prostupů), 
2. Zamezení střetu živočichů s vozidly (vybudování zábran), 
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3. Náhradní výsadba dřevin, 
4. Časové, technické a prostorové omezení stavebních prací. 
 
1. Prostupy  
 
 Území dotčené obchvatem spadá dle kategorizace území ČR (HLAVÁČ – ANDĚL 2001) do 
oblasti „IV. - méně významné“. Autoři uvádějí, že „zajištění průchodnosti pro velké druhy 
zvířat není nezbytné“, nicméně doporučují „každých 5 km zařadit multifunkční podchod a 
každý 1 km suchý propust o průměru alespoň 80 cm“. 
 
 Na trase posuzovaného úseku silnice I/36 byla zaznamenána následující významnější 
místa křížení migračních tras živočichů a navržena odpovídající technická opatření: 
 

– km 0,600-0,680 (var. A i B)  
V místě křížení obou variant s Černskou strouhou a výpustí Bohdanečského rybníka, 
kde probíhá migrace obojživelníků, je třeba u obou vodotečí vybudovat prostupy pro 
obojživelníky s podmostím bez vydláždění a suchou částí o šíři alespoň 0,5 m po obou 
stranách vodoteče, realizovat zábrany k vniknutí na silnici (z obou stran) cca v km 
0,500-0,950 obou variant a také naváděcí hliněné náspy nebo nižší zděné zídky 
s výškou alespoň 30 cm, které přivedou živočichy do podmostí. 

 
– km 1,860 (var. A i B) 

V místě křížení obou variant s polní meliorační vodotečí, podél které probíhá migrace 
živočichů kategorie C (liška), je třeba vybudovat migrační prostup s podmostím bez 
vydláždění a suchou částí o šíři alespoň 0,5 m po obou stranách vodoteče a 
s naváděcími pásy keřové zeleně z obou stran. 

 
– km 3,200 (var. A), resp. km 3,230 (var. B) 

V místě křížení obou variant s tokem Rajské strouhy včetně pásu břehové vegetace, 
tedy migrační trasou obojživelníků i živočichů kategorie C (liška) a zároveň lokálním 
biokoridorem, je třeba ponechat podmostí bez vydláždění a suché v šíři alespoň 1,5 m 
na obě strany od potoka, neodstraňovat keřovou a stromovou vegetaci a podle 
technických možností zpevnit břeh jen v nezbytně nutném rozsahu. Dále by zde měly 
být realizovány naváděcí pásy zeleně tvořené dřevinami běžnými v okolí, naváděcí 
hliněné náspy nebo nižší zděné zídky o výšce alespoň 30 cm, které živočichy přivedou 
k průchodu pod silnicí, a podél silnice také zábrany proti vniknutí živočichů na silnici 
(cca v km 3,040-3,330 varianty A, resp. km 3,000-3,370 varianty B), přičemž k tomuto 
účelu lze využít navržené protihlukové stěny. 

 
– km 4,300 (var. A), resp. km 4,340 (var. B) 

V místě křížení obou variant s okrajem pole a navazujícího lesa (v případě varianty A 
vedeného jako lokální biocentrum), kde probíhá migrace srnce a živočichů kategorie C 
(liška), je třeba vybudovat suchý prostup o půdorysu 4x2 m (šxv) a podmostí ponechat 
bez vydláždění. Dále by zde měly být realizovány naváděcí pásy zeleně tvořené 
běžnými okolními dřevinami, jež přivedou živočichy do podmostí. 

 
– km 4,800 (var. A), resp. km 4,930 (var. B) 

V místě křížení obou variant s polní vodotečí lemovanou keřovou pobřežní vegetací, 
kde je vymezen lokální biokoridor a probíhá migrace živočichů kategorie C (liška), je 
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třeba ponechat podmostí bez vydláždění, suchou část podmostí realizovat o šíři 
minimálně 1,5 m po obou březích a vytvořit naváděcí pásy zeleně tvořené běžnými 
místními dřevinami, které živočichy přivedou k průchodu pod silnicí. 

 
  Takto navrhované množství a rozmístění mostů a propustků bude plně výše uvedeným 
kritériím (HLAVÁČ – ANDĚL 2001) vyhovovat, navíc akceptuje stávající migrační trasy zvířat 
zařazené v územním systému ekologické stability krajiny. 
 
 Křížení obou variant obchvatu Lázní Bohdaneč s Opatovickým kanálem (km 1,200), 
druhé křížení varianty B s melioračním kanálem (km 2,180) ani křížení obou variant 
s Brožovkou (km 2,550, resp. km 2,640) není křížením významné migrační trasy živočichů. 
Přesto i v těchto místech je třeba realizovat přemostění vodních toků s rozměrovými 
parametry dle TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně 
žijící živočichy, včetně realizace podmostí bez vydláždění a s ponecháním suchých břehů (v 
prvním případě o šíři minimálně 1,5 m, jinak alespoň 0,5 m na obě strany), zpevnění břehů 
jen v nezbytně nutném rozsahu a vytvoření naváděcích pásů zeleně. 
 
2. Zamezení střetu živočichů s vozidly (vybudování zábran) 
 
 Zábrany ve formě plotu (výška 1,5 m; průměr ok max. 8 cm) bývá vhodné realizovat 
především tam, kde komunikace prochází zaříznuta pod úrovní okolního terénu (v takovém 
případě není komunikace vidět a zvířata tak nejsou opticky varována). V případě obchvatu 
Lázní Bohdaneč taková situace nenastane, ve variantách A a B není projektován žádný 
terénní zářez. Převážná část délky variant bude naopak po terénu nebo na mírném násypu (1 
až 3 m). 
 
 U instalovaných protihlukových bariér je vhodnější použít neprůhledný nebo jen 
průsvitný materiál z důvodu zabránění nechtěnému nárazu migrujícího drobného ptactva 
(podle současných poznatků průhledné materiály i přes nalepení siluety dravce proletující 
drobné ptáky neodradí a tito po nárazu hynou). 
  
 Jak již bylo uvedeno, v blízkosti stávajících migračních tras obojživelníků a 
navrhovaných prostupů pro obojživelníky je třeba realizovat zábranu zabraňující migrujícím 
obojživelníkům v průniku na těleso silnice, a to ve formě ochranného plotu nebo zídky. 
Zábrana by měla být 0,5 m vysoká, zapouštěná do země, eventuálně s průměrem ok 
maximálně 1,5 cm. Vchod do prostupu musí být vždy vně ochranného oplocení. 
   
3. Náhradní výsadba dřevin 
 
 Je třeba počítat s náhradní výsadbou původních druhů dřevin (hloh jednoblizný, habr 
obecný, růže šípková, slivoň trnka, javor babyka, dub letní, svída krvavá, brslen evropský aj.) 
nejen jako přiváděcích pásů zeleně u propustků a mostů, ale také zcela určitě na úpatí i 
svazích násypů (nájezdy na silnici, mostní konstrukce). V optimálním případě je vhodné 
zařazení výsadby soliterních keřů i jejich pásů po celé délce řešeného úseku silnice mimo 
místa křížení komunikací.  
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4. Časové, technické a prostorové omezení stavebních prací 
 
 Je nutné, aby stavební práce (betonáže, zemní práce) při výstavbě mostů probíhaly 
v co největší míře mimo období rozmnožování i migrace ptáků a obojživelníků, nejlépe 
v období srpen až únor.  
 
 Po celé období výstavby musí být v těchto lokalitách zajištěna průchodnost pro zvířata. 
Rovněž je nutné zajistit výkopy proti pádu drobných živočichů (jejich ohrazením, vysokým 50 
cm). 
  
 Případné kácení dřevin (stromy i keře) musí být provedeno v období vegetačního klidu, 
tedy mimo hnízdní období ptáků, nejlépe v měsících říjen až únor.  
 
 Skládky deponií, stavebního materiálu a technického zabezpečení situovat alespoň 50 
m od zjištěného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (týká se především lokalit 2, 6 a 
7). 
 
 Vzhledem k prokazatelnému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů bude 
nezbytné v dalších fázích projektové přípravy stavby požádat Krajský úřad Pardubického 
kraje o výjimku z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů živočichů dle 
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
 
Porovnání variant řešení záměru  
 
 Ze dvou uvažovaných variant A a B je z pohledu ochrany přírody a živočichů mírně 
vhodnější varianta A. Varianta A sice na rozdíl od varianty B prochází lokálním biocentrem u 
Černé (LBC 21), ale nedotýká se lesíka, který varianta B protíná napříč a ve kterém byly 
zjištěny 4 zvláště chráněné druhy živočichů. V místě přechodu přes Opatovický kanál 
zasahuje varianta B hlouběji než varianta A do aleje ve směru na Neratov, tedy jedné 
z faunisticky nejcennějších lokalit v posuzovaném území. Celkový rozdíl mezi oběma 
variantami však není významný. 
 
Shrnutí 
 
 V průběhu terénního výzkumu bylo v období května až září 2008 a dubna, května a 
srpna 2009 zjištěno v území dotčeném výstavbou obchvatu Lázní Bohdaneč celkem 219 
druhů živočichů (1 další byl excerpován v literatuře). Z toho bylo 29 druhů zvláště 
chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. 
 
 Bylo provedeno terénní mapování výskytu, rozmnožování a migračních tras tak, aby 
byla prokázána vazba především druhů zvláště chráněných ke konkrétním lokalitám a 
biotopům v dotčeném území. Na základě těchto faktů byl posouzen možný vliv navrhovaného 
obchvatu na faunu a navržena opatření, která by tyto vlivy minimalizovala. Ze dvou 
navrhovaných variant vedení trasy obchvatu se jeví z pohledu zoologického jako 
nejvhodnější varianta A. 
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VLIVY NA FLÓRU 
 
 Žádný ze zjištěných druhů cévnatých rostlin nebude v žádné z navrhovaných variant 
obchvatu Lázní Bohdaneč (a to výstavbou ani provozem) v posuzovaném úseku ohrožen na 
existenci, bude však ovlivněna místní část jeho populace. Souhrnně lze říci, že obě trasy jsou 
v terénu navrženy tak, aby narušovaly životní prostředí rostlin co nejméně. Mimo intenzivně 
obhospodařované polní a lesní kultury (ve kterých podle terénního šetření k žádnému 
významnému narušení životního prostoru rostlin nedojde) jsou z botanického pohledu 
nejcennější dílčí lokality 2, 6 a 7, tedy především lužní porosty lemující Opatovický kanál a 
Rajskou strouhu, a severní část lesního komplexu SV od Černé u Bohdanče.  
 
 V prostoru lokality 2 dojde vlivem varianty A i B k přetnutí linie starých dubů v aleji 
směr Neratov a navazujících mokřadních porostů, a tím k významnějšímu zásahu do 
životního prostředí rostlin. Obdobný problém může nastat u lokalit 6 a 7, kde by mohlo dojít 
k narušení populací některých vzácných druhů rostlin a rozdělení biotopu. Pokud dojde 
k narušení ostatních lesních porostů, nevzniknou větší škody na rostlinstvu, protože porosty 
jsou degradované nebo převážně sekundárního charakteru. 
  
 Realizace záměru bude mít vliv na vegetaci mezí a příkopů a ruderálních porostů v 
intravilánu a extravilánu obcí (složení této vegetace odpovídá poloruderálnímu charakteru 
stanovišť) a bude vyžadovat odstranění stromořadí či jednotlivých stromů. 
 
 Výstavbou komunikace dojde ke změně v poměru biotopů – k relativnímu vzestupu 
antropogenních stanovišť neproduktivního charakteru a technických staveb, a k poklesu 
absolutní plochy polopřirozené vegetace (louka, les). 
 
 K prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na flóru 
záměrem dotčeného území jsou navržena následující opatření: 
 

1. Náhradní výsadba dřevin, 
2 .  Časové, technické a prostorové omezení stavebních prací. 

 
1. Náhradní výsadba dřevin 
 
 Je třeba zajistit náhradní výsadbu původních druhů křovitých dřevin (hloh jednoblizný, 
růže šípková, slivoň trnka, svída krvavá, brslen evropský aj.) nejen jako naváděcích pásů 
zeleně u propustků a mostů, ale také na úpatí i svazích násypů. V optimálním případě je 
vhodné zařazení výsadby soliterních keřů i jejich pásů po celé délce řešeného úseku silnice 
mimo místa křížení komunikací.  
 
 Náhradní výsadbu stromových dřevin je třeba provést především v místech, kde dojde 
provedenou stavbou k odstranění původního vegetačního stromového krytu, popř. dřevin 
podél komunikací. Je však třeba vycházet z druhového složení původní stromové/keřové 
vegetace střední Evropy a poměrů na konkrétních lokalitách, mj. nevysazovat na okraje 
komunikace nepůvodní dřeviny (!). Vhodné jsou na sušších a čerstvě vlhkých místech lípa 
(Tilia cordata), javory (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), dub (Quercus robur), bříza 
(Betula pendula), na vlhčích místech pak dub (Quercus robur), jasan (Fraxinus excelsior), 
olše (Alnus glutinosa). Následovat musí péče o nově vysázené keře a stromy. 
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2. Časové, technické a prostorové omezení stavebních prací 
 
 Případné kácení dřevin (stromů i keřů) musí být provedeno v období vegetačního klidu, 
nejlépe v měsících říjen až únor. 
  
 Je nutné minimalizovat vliv stavby na cennější porosty, zvláště se to týká realizace 
obchvatu na lokalitě 2 v těsné blízkosti Bohdanče. Zde je třeba využít v maximální míře 
stávající komunikace, tj. vést obchvat co nejseverněji, i za cenu většího přiblížení trasy 
k obytným celkům. V případě úseku varianty A mezi km 4,300 a 4,510 stojí za zvážení 
možnost mírného posunu trasy z cennějšího porostu lesního charakteru do enklávy 
zemědělské půdy. 
 
Porovnání variant řešení záměru  
 
 Z botanického pohledu na ochranu přírody není mezi posuzovanými variantami 
přeložky silnice I/36 významného rozdílu. Jako nejvhodnější řešení lze navrhnout buď 
kombinaci variant A (od počátku trasy po lokalitu 6) a B (od lokality 6 až do konce 
obchvatu), případně upravenou trasu varianty A, namísto průchodu cennějším porostem 
mezi km 4,300 a 4,510 vedenou po přilehlé enklávě zemědělské půdy. 
 
 Varianta A je v prostoru Opatovického kanálu, jeho doprovodného stromořadí a 
navazujících porostů vedena blíže stávající silnici I/36 než varianta B, což při současné 
realizaci průsečné křižovatky v dotčeném prostoru a souvisejících prostorových nárocích 
znamená jednak zásah do hodnotné vegetace na menší ploše, jednak menší narušení 
celistvosti tohoto vegetačního komplexu. V lokalitě 7 prochází varianta B sice lesním 
porostem, jedná se však o botanicky méně hodnotné území oproti porostům zasaženým 
v této lokalitě variantou A (LBC). 
 
Shrnutí 
 
 V průběhu terénního výzkumu bylo v období května až září 2008 a srpna až listopadu 
2009 zjištěno v území dotčeném výstavbou obchvatu Lázní Bohdaneč celkem 294 taxonů 
cévnatých rostlin. Přitom nebyl nalezen žádný taxon cévnatých rostlin chráněných podle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Druhů ohrožených dle Červeného seznamu flóry 
ČR bylo na studovaných lokalitách nalezeno celkem devět, z toho jeden silně ohrožený (C2; 
Cicuta virosa), jeden ohrožený (C3; Verbena officinalis), a 7 vyžadujících pozornost (C4a; 
Carex bohemica, Carex buekii, Carex riparia, Chondrilla juncea, Nonea erecta, Ulmus laevis, 
Ulmus minor). Na základě těchto faktů byl posouzen možný vliv plánované výstavby 
obchvatu Lázní Bohdaneč na flóru a navržena opatření, která by tyto vlivy minimalizovala. 
Z navrhovaných variant obchvatu A a B se jeví z pohledu botanického jako nejvhodnější 
kombinace variant A a B, případně mírně upravená varianta A.  
 
VLIVY NA EKOSYSTÉMY 
 
Vlivy na chráněná území 
 
 Posuzované varianty přeložky silnice I/36 se dotýkají jihozápadní hranice území národní 
přírodní rezervace, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a nadregionálního biocentra 
Bohdanečského rybníka a rybníka Matka. V tomto dotykovém bodě je bez znatelného 
negativního vlivu vedena i stávající silnice I/36. Předpoklad, že lze v popisovaném případě 
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vyloučit významný vliv na území s několikanásobnou ochranou, potvrzuje vyjádření Krajského 
úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (42941/2008/OŽPZ/Pe), 
které je přílohou této dokumentace.  
 
 Do skutečného střetu se dostávají obě varianty silnice I/36 vůči registrovanému 
významnému krajinnému prvku Alej k Neratovu, který cca v km 1,200 kříží. Tato alej 
vzrostlých listnatých dřevin domácích i introdukovaných druhů při silnici III/0361 z Lázní 
Bohdaneč do Neratova a Opatovickém kanálu má význam nejen ekologický, ale i historický a 
krajinářský, a proto vysokou hodnotu. Přes nevratný zásah do aleje v délce cca 50 m 
v případě obou variant lze vliv na registrovaný významný krajinný prvek považovat ještě za 
přijatelný s ohledem na celkovou délku aleje cca 1200 m, průchod jejím severním okrajem (a 
tedy relativně menší narušení aleje jako souvislého stromořadí) a požadavek realizace 
náhradní výsadby dřevin a vegetačních úprav. Varianta B je s ohledem na hlubší zásah do 
aleje méně přijatelná než varianta A. 
 
 Z významných krajinných prvků ze zákona budou silnicí I/36 přímo dotčeny vodní toky 
a lesy. Obchvat Lázní Bohdaneč kříží Brožovku, Černskou strouhu, Rajskou strouhu a 
Opatovický kanál a několik bezejmenných vodotečí (ve variantě A 6x, ve variantě B 7x). 
Posuzovaná silnice bude přes vodní toky převedena malými mostními objekty s dostatečnou 
světlostí. Ovlivnění lesních porostů je věnována podkapitola Vlivy na les. V bezprostřední 
blízkosti stávající i nové silnice I/36 leží čtyři rybníky – Bohdanečský rybník a tři rybníky 
lokality Na Sádkách (1 větší, 2 menší). Výstavbou obchvatu Lázní Bohdaneč nebude přímo do 
rybníků (vodní plochy) zasaženo, stavba si vyžádá pouze břehové úpravy v krátkých úsecích. 
 
 Co se týká prvků územního systému ekologické stability krajiny, navržený záměr kříží 
osu nivní větve nadregionálního biokoridoru (NRBK) K 72 Polabský luh – Bohdaneč 
(severozápadní polovina obou variant prochází ochranným pásmem NRBK). Prakticky to 
znamená zásah do stromořadí podél Opatovického kanálu (Alej k Neratovu), který již byl 
výše popsán. Jinak varianta A prochází jedním lokálním biocentrem v délce cca 240 m a kříží 
2 lokální biokoridory, varianta B kříží 3 lokální biokoridory. Uvedená křížení budou technicky 
řešena vybudováním prostupů pro živočichy (detailně v podkapitole Vlivy na faunu). 
Variantou A dotčené lokální biocentrum je významné také z pohledu botanického – jeho 
ovlivnění je popsáno v podkapitole Vlivy na flóru. 
 
Vlivy na les 
 
 Realizace obchvatu Lázní Bohdaneč si vynutí trvalé zábory lesní půdy. Variantou A 
silnice I/36 budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o rozloze cca 2630 m2, 
varianta B pak zasáhne cca 4210 m2. Dotčené lesní pozemky jsou podrobně popsány 
v kapitole C.2.7. 
 
 Obě varianty jsou vedeny totožně v k.ú. Rybitví, kde silnice I/36 zásahne jen okraje 
lesních pozemků. Dotčená lesní půda je přitom z většiny vedena jako bezlesí (ochranné 
pásmo elektrického vedení). U zásahu porostní půdy přibližně v km 5,930-6,010 a km 6,420-
6,650 varianty A, resp. v km 6,070-6,150 a km 6,560-6,790 varianty B lze očekávat 
minimální rozsah kácení lesních dřevin. Proto je zde ovlivnění lesa velmi malé a nevýznamné, 
a to i z dalšího hlediska hospodářského (průměrné až podprůměrné bonity dřevin) i hledisek 
ekologických (neexistence skutečně lesního prostředí, dřevinná skladba více či méně 
vzdálená přirozenému stavu). 
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 Varianta A přímo prochází lesními pozemky v k.ú. Lázně Bohdaneč –  silnice I/36 zde 
zasahuje do drobného nesouvislého mladého lipového porostu. V tomto případě lze označit 
vliv na les jako malý a nevýznamný z hlediska hospodářského i ekologického. Plocha záboru 
není velká, lípy vykazují horší zdravotní stav a vitalitu a porost nemá předpoklady pro 
vytvoření lesního prostředí. 
 
 Pouze varianta B se dostává do přímého střetu se skutečným lesním porostem, a to 
v k.ú. Černá u Bohdanče, kde zasahuje vzrostlý smíšený les s převažující borovicí lesní. 
Očekávaná plocha trvalého záboru je zde necelých 0,25 ha, bonita dřevin je podprůměrná – 
z pohledu hospodářského je ovlinění lesa malé a nevýznamné. Druhy dřevin jsou zastoupeny 
v přirozené skladbě, avšak výrazně v rozporu je dominance borovice a malá diferencovanost. 
Porost vytváří lesní prostředí, v převažující zemědělské krajině cenné např. z pohledu 
zoologického či hydrologického. Ekologicky je proto zásah do popisovaného lesa o něco 
významnější. 
 
 Silnice I/36 zasahuje do ochranného pásma lesa o šířce 50 m na více místech 
zájmového území (viz mapa v kapitole C.2.7), podle současných projektových podkladů se to 
týká cca 4,40 ha silničního tělesa ve variantě A, respektive 3,81 ha ve variantě B. 
 
 S ohledem na parametry krajiny zájmového území na jedné straně a technické 
možnosti trasování silnice I. třídy je posuzované řešení obchvatu Lázní Bohdaneč vůči lesním 
porostům jako celku maximálně ohleduplné. Zabrané lesní pozemky jsou méně významné 
z hlediska plnění funkcí lesa, stavbou nebude téměř narušeno hospodaření v lese a nedojde 
ani k nevhodnému dělení lesa. Jediný průsek bude vytvořen v případě realizace varianty B 
v k.ú Černá u Bohdanče (severo-jižní orientace, tedy kolmo na převládající větry), záměrem 
nebude dotčen žádný porostní okraj skutečných lesních porostů. Stabilitu okolních porostů 
významně nenaruší ani vykácení vzrostlého nelesního porostu v km 4,300-4,510 varianty A. 
 
 Negativní vliv na les je celkově co do rozsahu a významu v případě varianty A malý a 
nevýznamný, v případě varianty B malý a málo významný – varianta A je z pohledu ochrany 
lesa přijatelnější. Pro snížení negativních vlivů záměru na les jsou navržena následující 
opatření: 
 

– minimalizovat zásah do dotčených lesních porostů, 
 

– v počátečním úseku obou variant (km 0,100 až 0,350) nezasáhnout do lesního porostu 
mezi stávajícími silnicemi III/3238 a I/36. 

 
 
D.I.8. Vlivy na krajinu 
 
 Ovlivnění krajiny realizací nové silnice I/36 je zřejmé na první pohled. Pro kvantifikaci 
takového ovlivnění je nejvhodnější vazba na pojem krajinný ráz. Podle § 12 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění je krajinný ráz a jeho ochrana 
definována takto: 
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(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do 
krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze 
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

 
(2) K umísťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit 

krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu 
může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

 
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, 

který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit 
obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, 
které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení tohoto území.  

 
  Hodnocení krajinného rázu a jeho ovlivnění záměrem „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – 
obchvat“ je provedeno na základě metodického doporučení Hodnocení krajinného rázu a 
jeho uplatňování ve veřejné správě (MÍCHAL ET AL. 1999). Aplikované metodické doporučení 
používá k hodnocení verbální stupnice „ovlivnění silné, slabé, nebo žádné“.  
 
 Přestože je možné v rámci dotčeného území vymezit rybniční či urbanizovanou krajinu, 
jedná se jen o menší plochy obohacující krajinnou matrici – zemědělskou krajinu s minimální 
výškovou členitostí. Proto se hodnocení týká jediného uceleného celku – místa krajinného 
rázu (MKR) „polní krajina“. Přehledné výsledky hodnocení krajinného rázu MKR „polní 
krajina“ a ovlivnění krajinného rázu záměrem v tomto MKR jsou následující:  
 
Místo krajinného rázu (MKR) – polní krajina 
 

hodnocení prvku (jevu) krajinného rázu a vlivu zám ěru na n ěj 
charakteristiky 
krajinného rázu  

prvek (jev) 
krajinného 

rázu varianta 0   
(krajinný ráz bez zám ěru) 

varianta A a B 
(krajinný ráz po realizaci 

záměru) 
geomorfologie 

území 
rovinatá krajina – žádné 

ovlivnění 
rovinatá krajina – ovlivnění slabé 

vodní plochy    
a toky 

hojné zastoupení v MKR – 
žádné ovlivnění 

hojné zastoupení v MKR –  
slabé ovlivnění 

lesy malé zastoupení – slabé 
ovlivnění 

malé zastoupení – slabé 
ovlivnění 

doprovodná 
vegetace 

podél vodotečí a některých cest 
– slabé ovlivnění 

podél vodotečí a některých cest 
– silné ovlivnění 

klimatické 
podmínky 

charakteristické – žádné 
ovlivnění 

charakteristické – žádné 
ovlivnění 

přírodní 
dominanty 

nejsou – žádné ovlivnění nejsou – žádné ovlivnění 

přírodní 
charakteristiky 

chráněná 
území přírody 

VKP ze zákona, ÚSES – slabé 
ovlivnění 

VKP ze zákona, registrované 
VKP, ÚSES – silné ovlivnění 
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hodnocení prvku (jevu) krajinného rázu a vlivu zám ěru na n ěj 
charakteristiky 
krajinného rázu  

prvek (jev) 
krajinného 

rázu varianta 0   
(krajinný ráz bez zám ěru) 

varianta A a B 
(krajinný ráz po realizaci 

záměru) 
zastoupení 

kultur 
disharmonické (orná půda, 
lesíky) – žádné ovlivnění 

disharmonické (orná půda, 
lesíky) – slabé ovlivnění 

charakter 
osídlení            

a zástavby 

většinou sevřená venkovská 
sídla – silné ovlivnění 

většinou sevřená venkovská 
sídla – slabé ovlivnění 

rekreační 
lokality mimo 

zastavěná 
území 

nejsou – žádné ovlivnění 
zahrádkářská kolonie – silné 

ovlivnění 

drobná kultovní 
architektura 

v krajině 

malé zastoupení – žádné 
ovlivnění 

malé zastoupení – žádné 
ovlivnění 

jiné soliterní 
stavby 

nejsou – žádné ovlivnění 
chaty v zahrádkářské kolonii – 

silné ovlivnění 
krajinné 

dominanty 
smíšeného       
a kulturního 
charakteru 

Opatovický kanál – slabé 
ovlivnění 

Opatovický kanál, hřbitovní 
kaple sv. Jiří – slabé ovlivnění 

místa 
významná 
z hlediska 
kulturního 

vývoje 

nejsou – žádné ovlivnění 
rodný dům V. Veverky – slabé 

ovlivnění 

charakter 
vizuálně 

vnímaných 
prostorů 

polootevřený prostor – žádné 
ovlivnění 

polootevřený prostor – slabé 
ovlivnění 

kulturní 
charakteristiky 

negativní jevy 
v krajině 

průmyslový areál Semtín a 
Rybitví – žádné ovlivnění 

průmyslový areál Semtín a 
Rybitví – žádné ovlivnění 

přítomnost 
památkových 

zón, rezervací, 
objektů atd. 

nejsou – žádné ovlivnění nejsou – žádné ovlivnění 

historické parky 
a zahrady, 

krajinné 
kompozice, 

archeologická 
naleziště 

rybniční krajina při Opatovickém 
kanálu – slabé ovlivnění 

rybniční krajina při Opatovickém 
kanálu – slabé ovlivnění 

nechráněné 
objekty 

kulturního 
dědictví 

nejsou přítomny – žádné 
ovlivnění 

nejsou přítomny – žádné 
ovlivnění 

historické 
charakteristiky 

místa 
historických 

událostí, 
osobností 

nejsou – žádné ovlivnění 
rodný dům V. Veverky – slabé 

ovlivnění 
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hodnocení prvku (jevu) krajinného rázu a vlivu zám ěru na n ěj 
charakteristiky 
krajinného rázu  

prvek (jev) 
krajinného 

rázu varianta 0   
(krajinný ráz bez zám ěru) 

varianta A a B 
(krajinný ráz po realizaci 

záměru) 
estetická hodnota krajinného 

rázu  
průměrná – žádné ovlivnění průměrná – slabé ovlivnění 

přírodní hodnota krajinného 
rázu  

průměrná – žádné ovlivnění průměrná – slabé ovlivnění 

kulturní či p řírodní dominanta 
krajiny  není – žádné ovlivnění není – žádné ovlivnění 

harmonické m ěřítko krajiny  průměrné – žádné ovlivnění průměrné – slabé ovlivnění 

harmonické vztahy v krajin ě průměrné – žádné ovlivnění průměrné – slabé ovlivnění 

 
SHRNUTÍ 
 
 Z hlediska vyhodnocení vlivů variant záměru na jednotlivé prvky (jevy) krajinného rázu 
je patrno, že nejpříznivější je nulová varianta. Realizace variant A i B bude mít negativní vliv 
zejména na přírodní charakteristiky krajinného rázu – doprovodnou vegetaci a chráněná 
území přírody. Nejcitlivějším místem tak bude křížení chráněné Aleje k Neratovu podél 
Opatovického kanálu. Vzhledem k místu křížení (okrajová část) a výškovým poměrům 
v území (silnice bude kanál překračovat v úrovni stávající silnice III/0361) nelze 
posuzovanému záměru přisuzovat kritický rušivý vliv. Protnutím stávající zahrádkářské 
kolonie pod sv. Jiřím bude esteticky negativně narušeno rekreační zázemí Lázní Bohdaneč. 
Vizuálně problematické úseky stavby silnice I/36 je možné vhodně doplnit vegetačními 
úpravami, a snížit tak negativní vliv záměru na krajinný ráz. 
  
 Terénní podmínky zájmového území umožňují ohleduplné výškové vedení silnice 
s minimálními násypy a prakticky bez zářezů. 
 
 Varianta B sice zasahuje do Aleje k Neratovu dále od její hranice, a narušuje tak více 
přírodní a estetické hodnoty, ale v úseku průchodu zahrádkářskou kolonií je zase vedena níže 
nad terénem než varianta B. Celkově není z pohledu vlivu na krajinný ráz mezi variantami A 
a B znatelný rozdíl. 
 
 Přes způsobení vizuálních změn v území je na základě výše uvedeného možné 
konstatovat, že záměr „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ představuje rušivý zásah do 
zákonných kritérií a znaků charakteristik krajinného rázu v omezené míře, a proto je z 
pohledu ochrany krajinného rázu únosný.  
 
 V kapitole D.IV této dokumentace je navrženo následující opatření snižující negativní 
vlivy záměru na krajinný ráz:  
 

– v dalších stupních přípravy záměru je nutno, pro snížení negativních vlivů stavby na 
krajinný ráz, realizovat vhodné vegetační úpravy stavby tak, aby silnice v krajině 
působila co nejméně rušivým dojmem. 
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
 Během přípravy posuzované stavby obchvatu dojde ze strany investora k výkupům 
pozemků trvalého záboru a pronájmům pozemků pro dočasné zábory. 
 
 Realizací stavby dojde v případě variant A i B k demolicím několika chat v zahrádkářské 
kolonii mezi Lázněmi Bohdaneč a Černou u Bohdanče. Jedná se o dočasné stavby (do doby 
výstavby obchvatu) a jejich přesný počet určí až navazující projektová dokumentace. 
Dotčené inženýrské sítě budou přeloženy jako vyvolané investice. 
 
 Stavba překlene v obou variantách mostní konstrukcí technickou kulturní památku 
Opatovický kanál. Žádné další nemovité kulturní památky nebudou záměrem dotčeny. 
 
 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou lokální, celkově nevýznamné. 
V kapitole D.IV této dokumentace je navrženo následující opatření snižující negativní vlivy 
záměru na potenciální archeologické nálezy:  
 

– záměr s dostatečným předstihem před zahájením výstavby oznámit Národnímu 
památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti Pardubice, archeologickému 
oddělení, Zámek 4, 531 16 Pardubice. 

 
 

D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 
A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

 
 Vzhledem k charakteru záměru, jeho technickým parametrům, jeho umístění a při 
respektování navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze konstatovat, že rozsah těchto vlivů 
v okolním území nebude významný a nepřesáhne platné limity v ochraně životního prostředí 
a veřejného zdraví. Záměr zároveň nevyvolá vlivy, které by měly přeshraniční charakter. 
 
 Co se týká realizace liniových staveb obecně, mezi nejvýznamnější negativní vlivy patří 
vlivy na půdu (zábor), povrchové a podzemní vody, faunu a flóru a krajinu. Dle konkrétní 
situace mohou významnosti dosahovat též vlivy na obyvatelstvo, ovzduší a klima či hlukovou 
situaci. 
 
 Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno standardním způsobem pro hodnocení 
vlivu dopravních staveb se zaměřením na zdravotní rizika hluku a hlavních složek imisí v 
ovzduší. Realizace záměru zlepší celkovou akustickou situaci v území vyvolanou silniční 
dopravou a zmírní negativní účinky hluku z hlediska kardiovaskulárních onemocnění. 
Z pohledu pravděpodobného obtěžování a rušení spánku exponovaných osob hlukem jsou 
všechny tři posuzované varianty (0, A a B) bez významných rozdílů. Expozice žádnému 
z nejvyšších koncentračních příspěvků oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a PM10 z 
hodnoceného záměru nepředstavuje v žádné z variant zvýšené zdravotní riziko. Výjimku tvoří 
benzo(a)pyren, jehož všechny nejvyšší koncentrační příspěvky ve všech variantách 
představují mírně zvýšené zdravotní riziko karcinogenních účinků. 
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 Pro všechny počítané znečišťující látky v ovzduší platí, že v žádné z posuzovaných 
variant silnice I/36 nedojde ve výhledovém roce 2030 k překročení platných imisních limitů 
pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen, benzo(a)pyren a suspendované částice frakce PM10 
v ročním průměru. Výjimkou mohou být maximální denní koncentrace částic PM10 – tyto 
koncentrace lze předpokládat v prostoru Rybitví i na úrovni 50 µg/m3. Z hlediska celkového 
znečištění ovzduší je nutno konstatovat, že příspěvek znečištění ovzduší z dopravy na silnici 
I/36 k imisnímu pozadí je velmi malý. 
 
 Po realizaci záměru lze očekávat v chráněných venkovních prostorech nebo chráněných 
venkovních prostorech staveb podél stávající silnice I/36 v roce 2030 oproti nulové variantě 
významný pokles ekvivalentní hladiny hluku, čímž bude s dostatečnou rezervou dosaženo  
podlimitních hodnot pro „starou zátěž“. V chráněných prostorech nejblíže obchvatu se 
evivalentní hladina akustického tlaku v denní i noční době zvýší, přičemž toto zvýšení 
nedosáhne limitních hodnot v denní ani v noční době – podmínkou splnění platných 
hygienických limitů hluku však je realizace protihlukových stěn. 
 
 Realizace záměru je podmíněně možná i z hlediska hydrogeologického. Trasa obchvatu 
maximálně sleduje úroveň terénu, v celé trase se nepředpokládá zahloubení pod povrch 
terénu. Lokálně bude dotčena pouze mělká kvartérní zvodeň s minimálním vodárenským 
významem a potenciální střety, i s ohledem na přítomnost ochranného pásma přírodních 
léčivých zdrojů, bude možno vyřešit technickým řešením stavby na základě podkladů 
získaných v etapě podrobného hydrogeologického průzkumu. S vlivem na vody má mnoho 
společného ovlivnění horninového prostředí. 
 
 Realizace stavby nezanedbatelně sníží výměru zemědělských pozemků. S ohledem na 
zábor málo kvalitní půdy (IV. a V. třídy ochrany ZPF) se však nepředpokládá významné 
narušení zemědělského hospodaření v zájmovém území. Stavba významnějším způsobem 
neovlivní stabilitu a erozi půdy v území a nedojde ani k nadlimitní kontaminaci zemědělské 
půdy. 
 
 Taktéž z pohledu fauny, flóry a ekosystémů nebyly shledány důvody, proč by výstavba 
podle zpracovaného návrhu a za dodržení navrhovaných opatření nemohla být realizována. 
Převažující zemědělskou půdu v zájmovém území obohacují některé cennější ekosystémy, 
kterým se při vedení obchvatu nejde zcela vyhnout – v prvé řadě se jedná o porosty podél 
Opatovického kanálu (Alej k Neratovu), vyšší přírodní hodnotu má i doprovodná vegetace 
Rajské strouhy či malý lesní komplex u Černé u Bohdanče. Posuzovaný záměr však neohrozí 
žádnou botanicky cennou lokalitu a nebude mít zásadní vliv na ohrožené druhy živočichů 
v zájmovém území. 
 
 Záměr je situován do území s celkově běžnou hodnotou krajinného rázu. Realizace 
stavby bude mít nejvíce negativní vliv na přírodní charakteristiky krajinného rázu – 
doprovodnou vegetaci a chráněná území přírody (chráněná Alej k Neratovu podél 
Opatovického kanálu). Záměr způsobí vizuální změny v krajině, vzhledem k ohleduplnému 
výškovému vedení silnice a doplnění vhodnými vegetačními úpravami je ale z pohledu 
ochrany krajinného rázu únosný. 
 
 Stavba se s výjimkou Opatovického kanálu nedotkne žádné kulturní památky či 
památkově chráněného území. Silnice I/36 bude přes tuto technickou kulturní památku 
převedena mostním objektem. 
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI 
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

 
 Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že jak ve fázi výstavby, tak i ve fázi 
provozu může dojít výhradně k haváriím spojeným s automobilovým provozem. 
 
 V následujícím textu jsou uvedena rizika těchto havárií ve vztahu k jednotlivým složkám 
životního prostředí. 
 
OVZDUŠÍ 
  
 Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci 
s únikem nebezpečných látek či vznikem požáru vozidla nebo jeho nákladu. Bude se však 
jednat vždy o lokální záležitost s přímým vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit 
Hasičský záchranný sbor ČR. 
 
VODA 
 
 Vodárenské využití dotčeného území je limitováno existencí ochranného pásma I. a II. 
stupně přírodních léčivých zdrojů peloidů Lázní Bohdaneč, proto je z hlediska 
vodohospodářských zájmů významné udržení a zachování stávajícího stavu kvality a kvantity 
podzemní vody a s tím související aktivní ochrana. Je nutné  především eliminovat možné 
úniky škodlivých látek již v době výstavby. Za tímto účelem bude v rámci výrobní přípravy 
stavby zhotovitele třeba zpracovat havarijní plán se zaměřením na ochranu nejen 
podzemních, ale i povrchových vod. 
 
 Průchod silnice I/36 ochranným pásmem II. stupně přírodních léčivých zdrojů peloidů a 
vod, byť v délce několika kilometrů, nemůže přinést environmentální riziko pro tyto přírodní 
léčivé zdroje – jsou situovány v dostatečné vzdálenosti od záměru severovýchodně od Lázní 
Bohdaneč.  
 
 Vlastní provoz bude zatížen riziky vzniku autonehody bez možné přesnější specifikace 
typu škodlivých látek. Může se jednat o ropné látky (nafat, benzín, oleje), případně i kyseliny 
(z autobaterií). Bude se však jednat vždy o lokální záležitost, kterou bude řešit hasičský 
záchranný sbor. Součástí vlastního provozu silnice bude doplnění havarijního plánu Správy a 
údržby silnic Pardubického kraje o tento nový úsek silnice I/36.  
 
 Potenciálně kritickými pro povrchové vody jsou místa přemostění vodních toků a 
přiblížení k vodním plochám, kde může při autonehodě dojít k úniku škodlivých látek přímo 
do povrchových vod. Z tohoto pohledu je nejproblematičtější především počáteční úsek 
silnice I/36, který prochází v sevření vodních ploch rybníků a následně v blízkosti křižovatky 
se silnicí III/0361 překračuje ve směrovém oblouku o malém poloměru (R=300 m ve 
variantě A, R=375 m ve variantě B) Opatovický kanál. Z tohoto důvodu je v km 0,500-1,500 
doporučena instalace svodidel, aby v případě havárie nedošlo k vyjetí vozidla mimo silnici. 
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PŮDA 
 
 Kontaminace půdy přichází v úvahu pouze v případě havárie, kdy vozidlo opustí prostor 
vlastní silnice a pohonné hmoty či náklad havarovaného vozidla znečistí okolní půdu. V tomto 
případě je nutné sejmutí znečištěné půdy a její dekontaminace odbornou firmou. 
 
 Řada opatření navržených v kapitole D.I.4 má za cíl úplnou eliminaci rizikových situací 
ve vztahu k půdnímu pokryvu (a povrchovým a podzemním vodám) ve fázi výstavby. Přesto 
nelze vyloučit únik především ropných látek ze stavebních mechanismů – pak je nezbytné 
kontaminovanou zeminu ihned odtěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru), u 
malých nepropustných ploch je možná dekontaminace vapexem. 
 
FAUNA 
 
 K možným enviromentálním rizikům patří riziko úniku přepravovaných toxických látek, 
ropy a pohonných hmot z vozidel. Důsledkem může být:  
 

– kontaminace půdy v bezprostředním okolí komunikace (a zasažení terestrických 
živočichů), 

– kontaminace vodotečí - tedy potenciálních míst výskytu a rozmnožování obojživelníků a 
vodních ptáků a jejich následný úhyn (především Opatovický kanál, Rajská a Černská  
strouha, Bohdanečský rybník), 

– rozšíření požáru z místa autonehody na okolní vegetaci (za určitých podmínek - při 
suchém a větrném počasí - v kombinaci s únikem hořlavých látek) a přímé zasažení 
některých málo pohyblivých terestrických druhů (obojživelníci, plazi) či zničení nebo 
negativní ovlivnění životního prostředí příslušných druhů, obývajících bezprostřední 
okolí komunikace (především počáteční úsek obchvatu po Opatovický kanál, les mezi 
Černou u Bohdanče a Rybitvím). 

 
FLÓRA 
 
 Havárie  a únik přepravovaných škodlivých látek může, kromě výše uvedeného, 
negativně zasáhnout vegetační pokryv: 
 

– kontaminací půdy v bezprostředním okolí komunikace (přímé ohrožení vegetace náspů 
či s přesahem až poškození půdního fondu), 

– kontaminací toků a vodotečí (hrozí kontaminace biomasy a poškození porostů na 
vzdálenějších místech podél toku). 
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D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
OBYVATELSTVO 
 

– v technickém návrhu okružní křižovatky v Rybitví je nutné zajistit bezpečný pohyb 
chodců (přechody, ochranné ostrůvky apod.) i ve vazbě na stávající zastávky MHD. 

 
OVZDUŠÍ 
 

– zařízení staveniště a deponie umístit mimo obytnou zástavbu sídel, 
 

– pro přesun hmot používat přednostně trasu v ose navržené silnice, 
 

– v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné 
počasí) snižovat při stavebních pracech prašnost zkrápěním povrchu staveniště včetně 
deponií, 

 
– řádně čistit kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru staveniště na veřejné 

komunikace včetně jejich čištění u výjezdu ze stavby, 
 

– vypínat motory automobilů a mechanizmů v době, kdy nejsou v činnosti. 
 
HLUK 
 

– v další fázi projektové přípravy stavby vypracovat podrobnou hlukovou studii vlivů 
záměru na chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb a na 
základě jejích výsledků navrhnout účinná protihluková opatření, 

 
– dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební 

činnosti podle odst. 7 § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku pro hluk ze stavební činnosti), 

 
– během výstavby omezit činnost stavebních mechanismů a staveništní dopravy na 

nejnutnější možnou dobu, stavební práce provádět pouze v denní době, 
 

– po uvedení stavby do provozu provést měření hluku ze silniční dopravy pro ověření 
účinnosti realizovaných protihlukových opatření a v případě, že tato opatření nebudou 
dostačující, provést jejich dodatečné úpravy. 

 
VODA 
 

– v celé délce vybrané varianty provést podrobný hydrogeologický průzkum, 
 

– v rámci hydrogeologického průzkumu prověřit jakost podzemní vody z hlediska výskytu 
ropných látek, polyaromatických a chlorovaných uhlovodíků a těžkých kovů zejména 
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v místech vedení obchvatu v katastru Rybitví (prověřit možnou kontaminaci podzemní 
vody zdejší průmyslovou činností) a podle výsledků rozborů korigovat nakládání s touto 
vodou během výstavby, 

 
– na základě hydrogeologického průzkumu stanovit opatření na ochranu povrchových a 

podzemních vod především s ohledem na ochranné pásmo II. stupně přírodních  
léčivých zdrojů peloidů a vod, 

 
– zařízení staveniště umístit mimo obytnou zástavbu, 

 
– zabezpečit zařízení staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečných látek, 

 
– vybavit prostor staveniště dostatečným množstvím sanačních prostředků, 

 
– případný odběr povrchové či podzemní vody řádně projednat s příslušným 

vodoprávním úřadem a správcem konkrétního toku nebo vodního zdroje, 
 

– v rámci přípravy stavby zkontrolovat mimo staveniště v prostorách k tomu určených 
technický stav všech dopravních a mechanizačních prostředků, zejména z hlediska 
úkapů ropných látek a možnosti případné poruchy na palivové soustavě těchto 
prostředků, 

 
– nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

v platném znění, vypracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro dobu výstavby a 
předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, zhotovitel 
díla je povinen prokazatelně seznámit s tímto havarijním plánem všechny pracovníky, 
kteří se budou na výstavbě podílet, 

 
– v průběhu výstavby udržovat všechny mechanismy a dopravní prostředky pohybující se 

na stavbě v dobrém technickém stavu a pravidelně provádět kontrolu zejména 
z hlediska případných úkapů ropných látek, 

 
– běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů včetně manipulace 

s ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na místech 
k tomu určených a patřičně zabezpečených,  

 
– čistit stavební mechanizmy a nákladní automobily jen na místě k tomu určeném, 

vybaveném bezodtokou jímkou s odlučovači pevných a ropných látek, 
 

– při stavebních pracech zamezit kontaminaci vodotečí, 
 

– doložit příslušnému vodohospodářskému orgánu způsob zneškodnění splaškových vod 
v průběhu výstavby, 

 
– monitorovat stav vody ve stavbě blízkých domovních studních, v případě významného 

poklesu či ztráty vody provést ekvivalentní náhradu tohoto vodního zdroje, 
 

– v místě zaústění silničních příkopů do recipientů zajistit zachycování pevných a ropných 
látek, 
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– doložit České inspekci životního prostředí stanovisko příslušného vodoprávního úřadu 
k vypouštění předčištěných srážkových vod do recipientů, 

 
– instalovat v km 0,500-1,500 svodidla zabraňující vyjetí vozidel mimo silnici, 

 
– zpracovat havarijní plán pro rizikové úseky stavby se zaměřením na ochranu 

podzemních a povrchových vod a zapracovat jej do havarijního plánu Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje. 

 
PŮDA 
 

– na celé ploše trvalých a dočasných záborů ZPF provést skrývku kulturní vrstvy půdy 
v mocnosti stanovené na základě půdoznaleckého průzkumu, 

 
– skrytou půdu z dočasných záborů oddělit od skrývané půdy trvalých záborů, skrývku 

provést v mimovegetačním období, 
 

– skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany 
ZPF a vlastníky dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních zemědělských ploch 
v blízkém okolí stavby, 

 
– pro ohumusování ploch určených k vegetačním úpravám použít skrývanou kulturní 

vrstvu půdy o mocnosti maximálně 20 cm, 
 

– v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či 
ohumusování stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření 
proti možnosti jejího znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelováním a zcizením, 
celý objem dočasně skrytých kulturních vrstev půd bude použit ke zpětné rekultivaci 
dočasně odnímaných ploch, 

 
– během výstavby i provozu silnice I/36 zajistit přístup na zemědělské pozemky. 

 
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 
 

– v trase obchvatu a v místech založení mostů provést podrobný geotechnický průzkum a 
jeho výsledky a doporučení respektovat při návrhu stavby.  

 
FAUNA 
 

– zajistit migrační prostupnost obchvatu: 
 

o v místě křížení obou variant s Černskou strouhou a výpustí Bohdanečského 
rybníka (km 0,600-0,680 varianty A i B) u obou vodotečí vybudovat prostupy 
pro obojživelníky s podmostím bez vydláždění a suchou částí o šíři alespoň 0,5 
m po obou stranách vodoteče, realizovat zábrany  k vniknutí na silnici (z obou 
stran) cca v km 0,500-0,950 obou variant a také naváděcí hliněné náspy nebo 
nižší zděné zídky s výškou alespoň 30 cm, které přivedou živočichy do 
podmostí, 
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o v místě křížení s polní meliorační vodotečí v km 1,860 varianty A i B vybudovat 
migrační prostup s podmostím bez vydláždění a suchou částí o šíři alespoň 0,5 
m po obou stranách vodoteče a s naváděcími pásy keřové zeleně z obou 
stran, 

 
o v místě křížení s tokem Rajské strouhy včetně pásu břehové vegetace v km 

3,200 varianty A, resp. km 3,230 varianty B ponechat podmostí bez 
vydláždění a suché v šíři alespoň 1,5 m na obě strany od potoka, 
neodstraňovat keřovou a stromovou vegetaci a podle technických možností 
zpevnit břeh jen v nezbytně nutném rozsahu; dále realizovat naváděcí pásy 
zeleně tvořené dřevinami běžnými v okolí, naváděcí hliněné náspy nebo nižší 
zděné zídky o výšce alespoň 30 cm, které živočichy přivedou k průchodu pod 
silnicí, a podél silnice také zábrany proti vniknutí živočichů na silnici (cca v km 
3,040-3,330 varianty A, resp. km 3,000-3,370 varianty B), přičemž k tomuto 
účelu lze využít navržené protihlukové stěny, 

 
o v místě křížení s okrajem pole a navazujícího lesa v km 4,300 varianty A, resp. 

km 4,340 varianty B vybudovat suchý prostup o půdorysu 4x2 m (šxv), 
podmostí ponechat bez vydláždění a realizovat naváděcí pásy zeleně tvořené 
běžnými okolními dřevinami, 

 
o v místě křížení s polní vodotečí v km 4,800 varianty A, resp. km 4,930 varianty 

B  ponechat podmostí bez vydláždění, suchou část podmostí realizovat o šíři 
minimálně 1,5 m po obou březích a vytvořit naváděcí pásy zeleně tvořené 
běžnými místními dřevinami, 

 
o mimo rámec výše uvedených významných migračních prostupů realizovat také 

přemostění Opatovického kanálu (cca km 1,200 obou variant), melioračního 
kanálu v km 2,180 varianty B a Brožovky (cca km 2,550 varianty A, km 2,640 
varianty B) s rozměrovými parametry dle TP 180 Migrační objekty pro zajištění 
průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, včetně realizace 
podmostí bez vydláždění a s ponecháním suchých břehů (v prvním případě o 
šíři minimálně 1,5 m, jinak alespoň 0,5 m na obě strany), zpevnění břehů jen 
v nezbytně nutném rozsahu a vytvoření naváděcích pásů zeleně, 

 
– zábrany pro zamezení střetu migrujících obojživelníků s vozidly realizovat ve formě 

ochranného plotu nebo zídky o výšce 0,5 m zapuštěné do země, eventuálně 
s průměrem ok maximálně 1,5 cm, 

 
– z důvodu zabránění nechtěnému nárazu migrujícího drobného ptactva použít u 

instalovaných protihlukových bariér neprůhledný nebo jen průsvitný materiál, 
 

– realizovat náhradní výsadbu dřevin (podrobněji v části věnující se flóře), 
 

– stavební práce (betonáže, zemní práce) při výstavbě mostů realizovat v co největší 
míře mimo období rozmnožování i migrace ptáků a obojživelníků, nejlépe v období 
srpen až únor; po celé období výstavby v těchto lokalitách zajistit průchodnost pro 
zvířata a zajistit výkopy proti pádu drobných živočichů, 
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– kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu, tedy mimo hnízdní období ptáků, 
nejlépe v měsících říjen až únor, 

 
– skládky deponií, stavebního materiálu a technického zabezpečení situovat alespoň 50 

m od zjištěného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, 
 

– vzhledem k prokazatelnému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů bude nezbytné 
v dalších fázích projektové přípravy stavby požádat Krajský úřad Pardubického kraje o 
výjimku z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů živočichů dle § 
56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

 
FLÓRA 
 

– realizovat náhradní výsadbu dřevin: 
 

o původních keřových druhů (hloh jednoblizný, růže šípková, slivoň trnka, svída 
krvavá, brslen evropský aj.) nejen jako naváděcích pásů zeleně u propustků a 
mostů, ale také na úpatí i svazích násypů; v optimálním případě je vhodná 
výsadba soliterních keřů i jejich pásů po celé délce řešeného úseku silnice 
mimo prostory křižovatek,  

 
o původních stromových druhů (na sušších a čerstvě vlhkých místech lípa - Tilia 

cordata, javory - Acer pseudoplatanus, A. platanoides, dub - Quercus robur, 
bříza - Betula pendula, na vlhčích místech pak dub - Quercus robur, jasan - 
Fraxinus excelsior, olše - Alnus glutinosa) především v místech, kde dojde 
provedenou stavbou k odstranění původního vegetačního stromového krytu, 
popř. dřevin podél komunikací, 

 
o následovat musí péče o nově vysázené keře a stromy. 

 
– kácení dřevin (stromů i keřů) provádět v období vegetačního klidu, nejlépe v měsících 

říjen až únor, 
 

– minimalizovat vliv stavby na cennější porosty vedením obchvatu v prostoru 
Opatovického kanálu a aleje k Neratovu ve variantě A a v případě volby varianty A 
úpravou její trasy tak, aby mezi km 4,300 a 4,510 nezasahovala do cennějšího porostu 
lesního charakteru (vedením po enklávě zemědělské půdy).  

 
EKOSYSTÉMY 
 

– minimalizovat zásah do dotčených lesních porostů, 
 

– v počátečním úseku obou variant (km 0,100 až 0,350) nezasáhnout do lesního porostu 
mezi stávajícími silnicemi III/3238 a I/36. 
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KRAJINA 
 

– v dalších stupních přípravy záměru je nutno, pro snížení negativních vlivů stavby na 
krajinný ráz, realizovat vhodné vegetační úpravy stavby tak, aby silnice v krajině 
působila co nejméně rušivým dojmem. 

 
HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 

– záměr s dostatečným předstihem před zahájením výstavby oznámit Národnímu 
památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti Pardubice, archeologickému 
oddělení, Zámek 4, 531 16 Pardubice. 

 
ODPADY 
 

– předcházet vzniku odpadů, minimalizovat jejich množství; odpady, vzniklé během 
výstavby, předat přednostně k druhotnému využití, 

 
– specifikovat po dobu výstavby způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, 

využití či nezávadného odstranění odpadů; konkretizovat prostor pro shromažďování a 
skladování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu, zabezpečit je 
před odcizením a únikem; shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 
5, 6, 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 
znění, 
 

– v průběhu výstavby je původce odpadů povinen vést v souladu s § 21 vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, 
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a produkované odpady 
předat do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení ke 
sběru a výkupu odpadů nebo k využití nebo odstranění odpadů; vedení evidence 
odpadů musí být prováděno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její 
vyhodnocení a nakládání s odpady dokladovat, 
 

– zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných 
předpisů, zejména se jedná o odstraňování nebezpečných odpadů (N); odpadový 
materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován 
odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných 
proti dešti; shromažďovací místa nebezpečných odpadů musí být řádně označena a 
vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění; s nebezpečnými odpady může původce 
nakládat pouze na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu, kterým je udělen 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle ustanovení § 16 odstavce 3 zákona 
o odpadech, 

 
– v souladu s § 39 zákona o odpadech je původce odpadů dále povinen ohlašovat 

odpady, a to v případě, že nakládal s více jak 50 kg nebezpečných odpadů za 
kalendářní rok nebo s více jak 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok; 
ohlašovací povinnost splní zasláním pravdivého a úplného hlášení o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi do 15. února následujícího roku, 
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– v rámci kolaudačního řízení doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a 
množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich odstranění, 

 
– v souvislosti s využitím vytěžených zemin k úpravám povrchu terénu (vytváření 

násypových těles) dokladovat, že vytěžené zeminy vyhovují limitům znečištění pro 
jejich využití k úpravám povrchu terénu, stanoveným v příloze č. 9 zákona č. 185/2001 
Sb., odpadech, v platném znění. 

 
 

D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A 
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

 
 Metodou prognózování jsou zejména kvalifikované expertní odhady na základě 
dostupných podkladů, terénních průzkumů, výpočtů, modelů a praktických zkušeností v dané 
oblasti. 
 
ZDRAVOTNÍ RIZIKA 
 
 Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví bylo zpracováno dle některých dosud 
platných částí autorizačního návodu AN 15/04 k hodnocení zdravotního rizika hluku 
v mimopracovním prostředí, aktualizovaného Státním zdravotním ústavem v lednu 2007, a 
dalších odborných podkladů. 
 
 Při hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám byly použity postupy WHO 
(WHO, Air Quality Guidelines, 2000 a WHO, Air Quality Guidelines, 2005), doporučené 
autorizující osobou (Státním zdravotním ústavem v Praze). Hodnoty deklarované WHO (GV, 
Guidelines value), které byly použity pro výpočty, představují limity, které by ČR měla 
výhledově splňovat při ochraně veřejného zdraví. Hodnocení bylo provedeno podle obecně 
doporučovaného konzervativního scénáře, který umožňuje odhad nejvyšších zdravotních 
rizik, souvisejících s nejvyšším, avšak ještě reálným imisním zatížením lokality. 
 
OVZDUŠÍ 
 
 Koncentrace znečišťujících látek v ovzduší byly vypočteny pomocí programu Symos97, 
verzí 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.), který vychází ze stejnojmenné metodické příručky ČHMÚ 
Praha. Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění stanovuje metodu 
Symos97 jako referenční metodu pro výpočet rozptylu znečišťujících látek. Dále se vycházelo 
z údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze a z literárních 
pramenů. 
 
HLUK 
 

Pro stanovení stavu akustické situace v zájmovém území byl proveden výpočet pomocí 
výpočetního programu SoundPlan verze 6,3 firmy Braunstein a Berndt. Tento softwarový 
produkt představuje rozsáhlý modulový výpočetní systém umožňující stanovit očekávané 
akustické pole vybuzené liniovými zdroji, a to ve výpočtových situacích modelujících reálný 
terén včetně zástavby. Výpočtová situace je zadávána z digitálních mapových podkladů 
terénu. Rozsáhlá grafická podpora umožňuje prezentovat výsledky v přehledné formě. 
Součástí výpočetního programu jsou i pomocné bloky pro optimalizaci akustických bariér. 
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Stanovení hladiny hluku v imisním výpočtovém bodě je založeno na metodě akustického 
paprsku, která umožňuje zahrnout fyzikální jevy jako jsou odrazy od překážek, stínění těmito 
překážkami aj. Tento výpočetní program byl ověřen Národní referenční laboratoří pro měření 
a posuzování hluku v komunálním prostředí v Ústí nad Orlicí. 
 
 Intenzity dopravy pro rok 2030 vycházely z následujících podkladů: 
 

– Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005, ŘSD ČR, 2006, 
– Výhledové koeficienty růstu dopravy 2005 - 2040, ŘSD ČR, 2006. 

 
FAUNA 
 
 Ve vymezeném území byl proveden inventarizační průzkum živočichů v jarním, letním a 
časně podzimním aspektu. Ke zjištění výskytu bezobratlých i obratlovců byly užity obvyklé 
inventarizační metody, především metoda odchytu pomocí síťky, přímého sběru, metoda 
akustická, přímého pozorování či registrování pobytových stop. Využit byl rovněž triedr 8-20 
x 50. 
 
FLÓRA 
 
 Na lokalitě byl proveden botanický a fytocenologický průzkum v pozdně jarním, letním 
a podzimním období zaměřený: 

– na floristické složení porostů tvořících vegetaci území s důrazem na druhy chráněné 
(dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) a ohrožené (Červený seznam cévnatých rostlin ČR, 
PROCHÁZKA ET AL. 2001), 

– na vegetační charakteristiku porostů lokalit s důrazem na společenstva ohrožená 
(kategorie 1, popř. 2 dle MORAVEC ET AL. 1995). 

 
KRAJINA 
 
 Posouzení vlivu záměru „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ na krajinu vycházelo z 
metodického postupu  MÍCHAL ET AL. (1999): „Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování 
ve veřejné správě“ a terénních šetření. 
 
 

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A 
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE 

 
 Během zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo 
neurčitosti, které by znemožňovaly vymezení možných vlivů záměru na životní prostředí a 
obyvatelstvo. Použité podklady lze považovat za dostatečné. V některých případech je však 
nutné na určité nedostatky upozornit. 
 
ZDRAVOTNÍ RIZIKA 
 
 Při hodnocení účinků hluku a imisí na lidské zdraví je nutné vzít v úvahu velké 
nejistoty, kterými je tento proces zatížen. Nejistoty vyplývají zejména z použitých vstupních 
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dat modelových (výstupy hlukové a rozptylové studie) a demografických (počet 
exponovaných obyvatel), expozičních faktorů, odhadu chování exponované populace či 
použitých výstupů a vztahů vycházejících z epidemiologických studií. 
  
OVZDUŠÍ 
 
 V blízkosti posuzovaného záměru se pravidelné měření znečištění ovzduší neprovádí. 
Při odborném odhadu kvality ovzduší v posuzovaném území byly využity výsledky měření 
na nejbližších stacionárních měřicích stanic i výsledky mobilního imisního monitoringu. 
Nejbližšími stacionárními měřicími stanicemi jsou stanice Pardubice - Rosice, Pardubice - 
Dukla a Sezemice. Z výsledků mobilního imisního monitoringu Pardubic a jejich okolí byly 
využity údaje z lokalit Lázně Bohdaneč - náměstí a Rybitví. Modelování imisní situace 
vycházelo z předpokládaných intenzit dopravy ve výhledovém období. 
 
HLUK 
 
 Stávající akustická situace byla v rámci zpracování oznámení a dokumentace změřena 
celkem na 7 místech dotčeného území. Výpočet akustické situace byl proveden pro ty 
kumunikace, u nichž dojde realizací záměru ke změnám emisí hluku (stávající silnice I/36, 
varianta A, varianta B). Modelování hlukové situace vycházelo z předpokládaných intenzit 
dopravy ve výhledovém období. 
 
VODA 
 
 V rámci zpracování této dokumentace v části věnované vodě a geologii se vycházelo z 
archivních informací, nebyly realizovány žádné průzkumné práce.  
 
PŮDA 
 
 Informace o půdě vycházely z nejpřesnějších možných dostupných podkladů, z map 
BPEJ v měřítku 1 : 5000. 
 
FAUNA 
 
 Vzhledem k tomu, že terénní faunistický výzkum probíhal v období měsíců května až 
září 2008 a dubna, května a srpna 2009, nepostihl všechna období roku. Registrováni tedy 
byli živočichové pouze v období rozmnožování a vrcholného výskytu, nebyl proveden 
zoologický průzkum v období migrací, podzimních potulek či zimování (byla však zhotovena 
rámcová migrační studie). Údaje byly doplněny několika dílčími daty publikovanými 
v dostupné literatuře (MOCEK –  MIKÁTOVÁ 2005).   
 
FLÓRA 
 
 Vzhledem k tomu, že terénní botanický výzkum probíhal v období měsíců června až září 
2008 a srpna, října a listopadu 2009, nepostihl všechna období roku. Proto je možné, že 
druhový soupis neobsahuje nálezy taxonů, které mají své optimum v brzkém jarním aspektu. 
Nelze však předpokládat, že by byl opomenut chráněný či ohrožený druh. Taktéž nebyl 
proveden průzkum mechorostů.   
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
 Obě posuzované aktivní varianty (A, B) začínají ve stejném bodě na silnici III/3238 
před stykovou křižovatkou se silnicí I/36 severozápadně od Lázní Bohdaneč. Shodný je i 
konec variant v prostoru stávající stykové křižovatky silnic I/36 a III/32225 v Rybitví, která 
bude přestavěna na okružní křižovatku. 
 
Varianta A (červená) 
 
 Trasa obchvatu se ze silnice III/3238 odpojuje levostranným obloukem o poloměru 
R=550 m a prochází mezi rybníky na severozápadním okraji Lázní Bohdaneč, následně se 
pravostranným obloukem R=300 m stáčí na jih do prostoru mezi Lázně Bohdaneč a Novinsko 
a protisměrným levostranným obloukem R=900 m prochází mezi „Pazdernou“ a bývalým 
zemědělským areálem, kde úrovňově kříží silnici II/333. Od hranice zastavitelného území pro 
bytovou výstavbu v Lázních Bohdaneč je trasa obchvatu vzdálena 250 až 300 m. Dále trasa 
pokračuje pravostranným a levostranným obloukem (R=1200 m a R=900 m) do prostoru 
pod hřbitovem na levém břehu Rajské a Černské strouhy, kde prochází zahrádkářskou 
kolonií. Následujícím pravostranným obloukem R=800 m a levostranným obloukem R=750 m 
se trasa obchvatu I/36 zapojuje do stopy stávající silnice III/32225, kterou využívá až do 
konce řešeného úseku v km 6,691 (střed okružní křižovatky). 
 
Varianta B (zelená) 
 
 Počáteční úsek s odpojením ze silnice III/3238 a využitím úseku stávající I/36 je 
shodný s variantou A. Křížení Opatovického kanálu na okraji Lázní Bohdaneč je však již 
navrženo v jiném místě pravostranným obloukem o poloměru R=375 m. Za tímto obloukem 
trasa, stejně jako varianta A, pokračuje na jih a levostranným obloukem R=500 m pokračuje 
v souběhu s variantou A (ve vzdálenosti 75 až 90 m) do místa křížení Rajské strouhy. Po 
průchodu zahrádkářskou kolonií na levém břehu Černské strouhy se pravostranným 
obloukem R=600 m stáčí na jih , prochází lesním porostem a následným levostranným 
obloukem R=450 m se napojuje do stopy III/32225, kterou obdobně jako varianta A využívá 
až do konce úseku. Střed okružní křižovatky obchvatu se stávající silnicí I/36 v Rybitví je 
v km 6,832. 
 
Varianta nulová 
 
 Nulová varianta znamená zachování stávajícího stavu i ve výhledu. Město Lázně 
Bohdaneč zůstává bez obchvatu, a veškerá tranzitní doprava, včetně dopravy směřující na 
dálnici D11 přes Chýšť či Dobřenice, se přemísťuje po stávající silnici I/36. 
 
 Posouzení vlivu výše uvedených variant silnice I/36 na dílčí složky životního prostředí 
bylo provedeno v jednotlivých kapitolách části D.I této dokumentace. V následující tabulce 
jsou tak přehledně shrnuty vlivy variant na obyvatelstvo, ovzduší, hlukovou situaci, vodu, 
půdu, horniny, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky: 
 
 
 
 
 



Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat                   TRANSCONSULT s.r.o. 
Dokumentace záměru podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

142 

Vhodnost variant z hlediska jejich vliv ů na posuzované složky životního prost ředí 
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1. A B do A B Nulová Nulová Nulová Nulová Nulová Nulová Nulová Nulová 

2. B A B do A A, B B A, B A A do B A A, B A, B 

3. Nulová Nulová A do B A, B A A, B B úprava A B A, B A, B 

 
 Co se týká celkového pořadí vhodnosti variant jako takových (v ucelené podobě), 
z výše uvedeného vyplývá, že nejvhodnější je varianta A, následuje varianta B a nejméně 
vhodné je zachování stávajícího stavu, tj. varianta nulová. 
 
 Větší vliv aktivních variant na přírodní složky životního prostředí oproti nulové variantě 
je jednoznačně převýšen negativním vlivem nulové varianty na obyvatelstvo (bezpečnost, 
hluk, imise). Vlivy záměru na přírodní složky životního prostředí nelze považovat za závažné. 
V posuzovaném zemědělsky obhospodařovaném území s fragmenty přírodě blízkých lokalit 
nedojde realizací obchvatu k zásadní újmě na těchto složkách. Vzhledem k této skutečnosti a 
ke skutečnosti, že hustý automobilový provoz na silnici I/36 již nyní ohrožuje bezpečnost 
obyvatel Lázní Bohdaneč a generuje vůči nejbližší obytné zástavbě nadlimitní hladinu hluku, 
lze považovat zakonzervování stávajícího stavu bez realizace obchvatu Lázní Bohdaneč za 
nevhodné. Z tohoto důvodu je odůvodněné preferovat realizaci obchvatu Lázní Bohdaneč 
před nulovou variantou.       
 
 Jako celkově nejpříznivější řešení obchvatu Lázní Bohdaneč lze však označit kombinaci, 
případně drobnou modifikaci aktivních variant záměru. 
 
Doporučená varianta 
 
 Z hlediska životního prostředí je nejvhodnější vedení obchvatu Lázní Bohdaneč ve 
variantě A v úseku cca km 0–1,700, ve variantě B v úseku cca km 1,700–3,800 a ve variantě 
A v úseku cca km 3,800–6,691, s úpravou trasy cca v km 4,300–4,510. 
 
 Ú s e k  k m  0 – 1 , 7 0 0  v e  v a r i a n t ě  A  je doporučen proto, že přes její větší 
blízkost obytné zástavbě není rozdíl mezi variantami A a B z hlediska vlivů na obyvatelstvo 
významný (jsou od sebe vzdáleny maximálně 45 m, nejbližší obytnou zástavbu lze podlimitně 
ochránit ve variantě B i A protihlukovými stěnami vhodných rozměrů), a zároveň proto, že 
varianta A oproti variantě B zasahuje méně hluboko (blíže k okraji) do chráněné aleje ve 
směru na Neratov a cennějších porostů při aleji a Opatovickém kanálu. U varianty A lze 
v tomto místě předpokládat jednak zásah do hodnotné vegetace a zároveň faunisticky cenné 
lokality na menší ploše oproti variantě B, jednak menší narušení celistvosti vegetačního 
komplexu a aleje jako souvislého stromořadí, a tedy i menší snížení přírodních a estetických 
hodnot. 
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 Ú s e k  k m  1 , 7 0 0 – 3 , 8 0 0  v e  v a r i a n t ě  B   je doporučen proto, že tato varianta 
je až o cca 75 m více vzdálena od okrajové zástavby Lázní Bohdaneč než varianta A, přičemž 
se nedostává do významnější blízkosti zástavby Neratova (Novinsko) a osady Dědek. Toto 
vedení je příznivější z hlediska vlivů na obyvatelstvo. Z hlediska přírodních složek životního 
prostředí jsou rozdíly mezi aktivními variantami v tomto úseku prakticky nevýznamné. 
V místě průchodu zahrádkářskou kolonií na konci úseku je varianta B příznivější než varianta 
A vzhledem k ohleduplnějšímu výškovému řešení (menší násyp). 
 
 Ú s e k  k m  3 , 8 0 0 – 6 , 6 9 1  v  m í r n ě  u p r a v e n é  v a r i a n t ě  A  je doporučen 
zejména vzhledem k menším vlivům varianty A na obyvatelstvo Černé u Bohdanče a Rybitví 
(varianta A je příznivější než varianta B z hlediska vlivů imisí, hluk z dopravy lze v obou 
variantách ošetřit vůči zástavbě Černé u Bohdanče i Rybitví vhodnými protihlukovými stěnami 
– je to otázka jejich polohy a rozměrů). Z pohledu ochrany přírody je nejvýznamnější 
průchod silnice I/36 menším lesním komplexem severovýchodně od Černé u Bohdanče – 
v tomto případě je naopak mírně příznivější varianta B (varianta A protíná lokální biocentrum 
ÚSES s cennějšími porosty). To je důvodem doporučení mírné úpravy trasy varianty A, 
kterou je vhodné vést po přilehlé enklávě zemědělské půdy namísto průchodu hodnotným 
porostem cca v km 4,300–4,510. 
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F. ZÁVĚR 
 
 Předložená dokumentace, zpracovaná podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu přílohy č. 4, se zabývá hodnocením 
vlivů záměru „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ na životní prostředí.  
 
 Navrhovaná stavba bude mít pozitivní vliv na značný počet obyvatel žijících zejména 
podél stávající silnice I/36 v Lázních Bohdaneč (snížení hlukové zátěže, imisí z dopravy a 
vysokého rizika dopravních nehod a úrazů), přičemž svým vedením (po kompenzaci 
nepříznivých vlivů) významně negativně neovlivní žádnou jinou obec. 
 
 Při realizaci navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí nelze předpokládat významnější negativní vlivy ani na 
povrchovou a podzemní vodu, horninové prostředí a přírodní zdroje, faunu, flóru, 
ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. 
 
 V posuzovaném zemědělsky obhospodařovaném území s fragmenty přírodě blízkých 
lokalit nedojde realizací obchvatu k zásadní újmě na přírodních složkách životního prostředí. 
Vzhledem k této skutečnosti a ke skutečnosti, že hustý automobilový provoz na silnici I/36 již 
nyní ohrožuje bezpečnost obyvatel Lázní Bohdaneč a generuje vůči nejbližší obytné zástavbě 
nadlimitní hladinu hluku, lze považovat zakonzervování stávajícího stavu bez realizace 
obchvatu Lázní Bohdaneč za nevhodné. Z tohoto důvodu je odůvodněné preferovat realizaci 
obchvatu Lázní Bohdaneč před nulovou variantou. 
 
 Pořadí vhodnosti jednotlivých posuzovaných variant záměru „Silnice I/36 Lázně 
Bohdaneč – obchvat“ z hlediska vlivů na životní prostředí je následující: 
 

1. varianta A (červená), 
2. varianta B (zelená), 
3. varianta nulová (zachování stávajícího stavu). 

 
 Jako celkově nejpříznivější řešení obchvatu Lázní Bohdaneč lze však označit kombinaci, 
případně drobnou modifikaci aktivních variant záměru. 
 
 Nejvhodnější je vedení obchvatu Lázní Bohdaneč ve variantě A v úseku cca 
km 0–1,700, ve variantě B v úseku cca km 1,700–3,800 a ve variantě A v úseku 
cca km 3,800–6,691, s úpravou trasy cca v km 4,300–4,510. 
 
 Na základě celkového posouzení vlivů stavby na životní prostředí, popsaných 
a posouzených v jednotlivých kapitolách této dokumentace, lze stavbu „Silnice 
I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ doporučit k realizaci ve výše uvedené kombinaci 
variant A a B při respektování dříve citovaných opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 
 Předložená dokumentace, zpracovaná podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu přílohy č. 4, se zabývá hodnocením 
vlivů záměru „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ na životní prostředí.  
 
 V oznámení, zpracovaném podle přílohy č. 3 k zákonu 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění (Transconsult s.r.o., Hradec Králové, 11/2008), byl 
obchvat Lázní Bohdaneč posuzován ve čtyřech navržených variantách – A, B, C a D. Příslušný 
úřad, Krajský úřad Pardubického kraje, došel na základě zjišťovacího řízení k závěru, že 
záměr podléhá dalšímu posuzování podle výše uvedeného zákona. Na základě závěrů 
oznámení a vyjádření dotčených úřadů ve zjišťovacím řízení byly do dalšího posuzování 
zařazeny varianty A a B. V rámci zpracování dokumentace o posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí byly zohledněny ve vyjádřeních uvedené požadavky na doplnění, připomínky 
a podmínky. 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU 
 
     Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení stávající silnice 
I/36, které se po zprovoznění dálnice D11 ještě výrazně zvýšilo. Současný stav silnice I/36 
s průjezdem Lázní Bohdaneč je na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy 
a obyvatel i vlivů provozu na životní prostředí. Záměr tak řeší zcela nevyhovující stav na části 
trasy I/36 v úseku mezi dálnicí D11 a městem Pardubice a umožní vymístění zbytné dopravy 
z lázeňského města. 
  
 Ve vazbě na zprovoznění R35 v úseku MÚK  Sedlice (D11) – MÚK Opatovice (I/37) a 
dostavbu I/37 v úseku Opatovice nad Labem – Pardubice na čtyřpruh kategorie S 22,5/100, 
lze předpokládat dílčí přerozdělení dopravní zátěže (zejména nákladní dopravy) z I/36 na R35 
a I/37. Nezpůsobí však žřejmě žádný výrazný pokles intenzit dopravy a naléhavost vymístění 
silnice I/36 z Lázní Bohdaneč zůstane i nadále v platnosti. 
 
 Výhledově bude silnice I/36 spojnicí dálnice D11 a rychlostní silnice R35 s napojovacími 
body v MÚK Dobřenice (D11) a MÚK Časy (R35) a bude plnit funkci připojovací komunikace 
aglomerace města Pardubice na nadřazenou silniční síť ČR ve směru východním (R35) i 
západním (D11). 
 
 
POSUZOVANÉ VARIANTY 
 
 Geometrie tras posuzovaných variant (směrové a výškové řešení) byla navržena na 
podkladě vytvořeném z mapových listů základní mapy ČR 1: 5 000. 
 
 Obě varianty (A, B) začínají ve stejném bodě na silnici III/3238 před stykovou 
křižovatkou se silnicí I/36 severozápadně od Lázní Bohdaneč. Shodný je i konec variant 
v prostoru stávající stykové křižovatky silnic I/36 a III/32225 v Rybitví, která bude 
přestavěna na okružní křižovatku. 
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Varianta A (červená) 
 
 Trasa obchvatu se ze silnice III/3238 odpojuje levostranným obloukem o poloměru 
R=550 m a prochází mezi rybníky na severozápadním okraji Lázní Bohdaneč, následně se 
pravostranným obloukem R=300 m stáčí na jih do prostoru mezi Lázně Bohdaneč a Novinsko 
a protisměrným levostranným obloukem R=900 m prochází mezi „Pazdernou“ a bývalým 
zemědělským areálem, kde úrovňově kříží silnici II/333. Od hranice zastavitelného území pro 
bytovou výstavbu v Lázních Bohdaneč je trasa obchvatu vzdálena 250 až 300 m. Dále trasa 
pokračuje pravostranným a levostranným obloukem (R=1200 m a R=900 m) do prostoru 
pod hřbitovem na levém břehu Rajské a Černské strouhy, kde prochází zahrádkářskou 
kolonií. Následujícím pravostranným obloukem R=800 m a levostranným obloukem R=750 m 
se trasa obchvatu I/36 zapojuje do stopy stávající silnice III/32225, kterou využívá až do 
konce řešeného úseku v km 6,691 (střed okružní křižovatky). 
 
Varianta B (zelená) 
 
 Počáteční úsek s odpojením ze silnice III/3238 a využitím úseku stávající I/36 je 
shodný s variantou A. Křížení Opatovického kanálu na okraji Lázní Bohdaneč je však již 
navrženo v jiném místě pravostranným obloukem o poloměru R=375 m. Za tímto obloukem 
trasa, stejně jako varianta A, pokračuje na jih a levostranným obloukem R=500 m pokračuje 
v souběhu s variantou A (ve vzdálenosti 75 až 90 m) do místa křížení Rajské strouhy. Po 
průchodu zahrádkářskou kolonií na levém břehu Černské strouhy se pravostranným 
obloukem R=600 m stáčí na jih, prochází lesním porostem a následným levostranným 
obloukem R=450 m se napojuje do stopy III/32225, kterou obdobně jako varianta A využívá 
až do konce úseku. Střed okružní křižovatky obchvatu se stávající silnicí I/36 v Rybitví je 
v km 6,832. 
 
Varianta nulová 
 
 Nulová varianta znamená zachování stávajícího stavu i ve výhledu. Město Lázně 
Bohdaneč zůstává bez obchvatu, a veškerá tranzitní doprava, včetně dopravy směřující na 
dálnici D11 přes Chýšť či Dobřenice, se přemísťuje po stávající silnici I/36. 
 
 
VLIVY ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Vlivy na obyvatelstvo 
 
 Realizace záměru zlepší celkovou akustickou situaci v území vyvolanou silniční 
dopravou a zmírní negativní účinky hluku z hlediska kardiovaskulárních onemocnění, přičemž 
není významný rozdíl mezi navrhovanými variantami A a B s navrženými protihlukovými 
stěnami. Z hlediska posouzení pravděpodobného obtěžování a rušení spánku exponovaných 
osob jsou všechny tři posuzované varianty (nulová varianta, aktivní varianta A, B) bez 
významných rozdílů. 
 
 Expozice žádnému z nejvyšších koncentračních příspěvků oxidu dusičitého, oxidu 
uhelnatého, benzenu a PM10 z hodnoceného záměru nepředstavuje v žádné z variant zvýšené 
zdravotní riziko. Výjimku tvoří benzo(a)pyren, jehož všechny nejvyšší koncentrační příspěvky 
ve všech variantách představují mírně zvýšené zdravotní riziko karcinogenních účinků. 
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Z pohledu ochrany veřejného zdraví (úroveň expozice chemickým látkám, množství 
exponovaných osob a hladiny souvisejících zdravotních rizik HQ/ILCR) lze pro hodnocenou 
lokalitu doporučit variantu A jako variantu nejvhodnější (varianta nulová je varianta nejméně 
vhodná). 
 
 Vzhledem k vedení obou nových variant mimo obytnou zástavbu lze předpokládat 
významné snížení počtu nehod a dopravních kolizí na stávající silnici I/36 v posuzovaném 
úseku, a to zejména v intravilánu města Lázně Bohdaneč. 
 
 Je navrženo následující opatření snižující negativní vlivy záměru na obyvatelstvo: 
 

– v technickém návrhu okružní křižovatky v Rybitví je nutné zajistit bezpečný pohyb 
chodců (přechody, ochranné ostrůvky apod.) i ve vazbě na stávající zastávky MHD. 

 
Vlivy na klima a ovzduší 
 
 Ovlivnění mezoklimatických procesů bude tak malého měřítka, že se žádným způsobem 
nedotkne obyvatelstva sídel, přes jejichž katastr je komunikace navrhována. Z hlediska 
posouzení stavebního záměru na klimatické poměry v území lze považovat za vhodné obě 
varianty. 
 
 Zdrojem znečištění ovzduší se může stát záměr zejména ve fázi, kdy budou prováděny 
zemní práce. V případě jejich kombinace s déletrvajícím suchem a větrným počasím mohou 
částečky půdy do jisté míry způsobit znečištění ovzduší. Tento stav je však časově omezen a 
lze mu čelit zkrápěním zdroje znečištění. 
 
 V žádné z posuzovaných variant nedojde ve výhledovém roce 2030 k překročení 
platných imisních limitů. Výjimkou může být varianta B v prostoru Rybitví, kde lze 
předpokládat maximální denní koncentraci PM10 na úrovni limitní hodnoty 50 µg/m3 
(důvodem je převládající západní směr větru, který v případě varianty B kumuluje znečišťující 
látky z dopravy v ose stávající silnice III/32225 v delším úseku, než je tomu v případě 
varianty A). 
 
 Z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší ve fázi provozu je pořadí vhodnosti variant 
následující: 1. varianta B přechází do varianty A (nejvhodnější varianta), 2. varianta A, 3. 
varianta nulová, 4. varianta B, 5. varianta A přechází do varianty B (místo přechodu varianty 
A do varianty B či naopak je v prostoru mezi Lázněmi Bohdaneč a Černou u Bohdanče). 
 
 Z hlediska celkového znečištění ovzduší je nutno konstatovat, že příspěvek znečištění 
ovzduší z dopravy je oproti imisnímu pozadí malý, a tím i rozdíl mezi jednotlivými variantami 
nebo jejich kombinacemi je malý. 
 
 Pro snížení negativních vlivů záměru na kvalitu ovzduší ve fázi výstavby jsou navržena 
následující opatření: 
 

– zařízení staveniště a deponie umístit mimo obytnou zástavbu sídel, 
 

– pro přesun hmot používat přednostně trasu v ose navržené silnice, 
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– v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné 
počasí) snižovat při stavebních pracech prašnost zkrápěním povrchu staveniště včetně 
deponií, 

 
– řádně čistit kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru staveniště na veřejné 

komunikace včetně jejich čištění u výjezdu ze stavby, 
 

– vypínat motory automobilů a mechanizmů v době, kdy nejsou v činnosti. 
 
Vlivy na hlukovou situaci 
 
 V době výstavby bude bezprostřední okolí stavby ovlivňováno hlukem stavebních strojů 
a těžkých nákladních vozidel. Největším zdrojem hluku bude nákladní doprava při provádění 
zemních prací, dovozu materiálu na staveniště apod. 
 
 Z hlediska vlivu stavby a jejího provozu na zdraví a bezpečnost obyvatel lze 
konstatovat, že ve srovnání se současným stavem se situace pro většinu dotčených obyvatel 
Lázní Bohdaneč a východní části Rybitví zlepší, aniž by nadlimitně ovlivnila obyvatele žijící v 
blízkosti navrženého obchvatu. V nulové variantě lze předpokládat překročení limitní hodnoty 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru pro „starou hlukovou zátěž“ 
v denní i noční době (70 a 60 dB), naopak po realizaci varianty A nebo B lze očekávat v 
chráněných prostorech podél stávající silnice I/36 významný pokles ekvivalentní hladiny 
hluku (pod hodnotu limitu). V chráněných prostorech nejbližších vůči obchvatu ve variantě A 
nebo B se ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní i noční době sice zvýší, toto zvýšení 
však při současné realizaci protihlukových stěn vhodných rozměrů nedosáhne úrovně 
platných hygienických limitů hluku ve venkovním prostoru (60 dB v denní době a 50 dB 
v noční době, v případě LDN v Rybitví 55 dB v denní době a 45 dB v noční době). 
 
 Z hlediska vlivů na hlukovou situaci ve fázi provozu je pořadí vhodnosti variant 
následující: 1. varianta B (nejvhodnější varianta), 2. varianta B přechází do varianty A, 3. 
varianta A přechází do varianty B, 4. varianta A, 5. varianta nulová. 
 
 Z hlediska hlukového posouzení dotčeného území je nutno konstatovat, že rozdíl mezi 
oběma variantami nebo jejich kombinacemi je malý a lze jej kompenzovat vhodným návrhem 
poloh a rozměrů protihlukových stěn. 
 
 Jsou navržena následující opatření ke snížení negativních vlivů záměru na hlukovou 
situaci v dotčeném území: 
 

– v další fázi projektové přípravy stavby vypracovat podrobnou hlukovou studii vlivů 
záměru na chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb a na 
základě jejích výsledků navrhnout účinná protihluková opatření, 

 
– dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební 

činnosti podle odst. 7 § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku pro hluk ze stavební činnosti), 
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– během výstavby omezit činnost stavebních mechanismů a staveništní dopravy na 
nejnutnější možnou dobu, stavební práce provádět pouze v denní době, 

 
– po uvedení stavby do provozu provést měření hluku ze silniční dopravy pro ověření 

účinnosti realizovaných protihlukových opatření a v případě, že tato opatření nebudou 
dostačující, provést jejich dodatečné úpravy. 

 
Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
 Trasa ochvatu Lázní Bohdaneč je na základě provedeného orientačního 
hydrogeologického průzkumu podmíněně možná, lokálně bude dotčena pouze mělká 
kvartérní zvodeň s minimálním vodárenským významem a dílčí kolizní situace zde nastíněné 
bude možno vyřešit technickým řešením stavby na základě podkladů získaných v etapě 
podrobného hydrogeologického průzkumu. Tato konkrétní opatření zajistí patřičnou ochranu 
vod i s ohledem na ochranné podmínky ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů peloidů 
a vod II. stupně, kterým obě varianty silnice procházejí v délce přibližně 4,5 km. 
 
 Z hlediska posouzení vhodnosti navržených variant obchvatu I/36 na povrchové i 
podzemní vody lze považovat obě varianty za rovnocenné. 
 
 Ke snížení negativních vlivů záměru na vodu jsou navržena následující opatření: 
 

– v celé délce vybrané varianty provést podrobný hydrogeologický průzkum, 
 

– v rámci hydrogeologického průzkumu prověřit jakost podzemní vody z hlediska výskytu 
ropných látek, polyaromatických a chlorovaných uhlovodíků a těžkých kovů zejména 
v místech vedení obchvatu v katastru Rybitví (prověřit možnou kontaminaci podzemní 
vody zdejší průmyslovou činností) a podle výsledků rozborů korigovat nakládání s touto 
vodou během výstavby, 

 
– na základě hydrogeologického průzkumu stanovit opatření na ochranu povrchových a 

podzemních vod především s ohledem na ochranné pásmo II. stupně přírodních  
léčivých zdrojů peloidů a vod, 

 
– zařízení staveniště umístit mimo obytnou zástavbu, 

 
– zabezpečit zařízení staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečných látek, 

 
– vybavit prostor staveniště dostatečným množstvím sanačních prostředků, 

 
– případný odběr povrchové či podzemní vody řádně projednat s příslušným 

vodoprávním úřadem a správcem konkrétního toku nebo vodního zdroje, 
 

– v rámci přípravy stavby zkontrolovat mimo staveniště v prostorách k tomu určených 
technický stav všech dopravních a mechanizačních prostředků, zejména z hlediska 
úkapů ropných látek a možnosti případné poruchy na palivové soustavě těchto 
prostředků, 

 



Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat                   TRANSCONSULT s.r.o. 
Dokumentace záměru podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 

 

150 

– nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 
v platném znění, vypracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro dobu výstavby a 
předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, zhotovitel 
díla je povinen prokazatelně seznámit s tímto havarijním plánem všechny pracovníky, 
kteří se budou na výstavbě podílet, 

 
– v průběhu výstavby udržovat všechny mechanismy a dopravní prostředky pohybující se 

na stavbě v dobrém technickém stavu a pravidelně provádět kontrolu zejména 
z hlediska případných úkapů ropných látek, 

 
– běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů včetně manipulace 

s ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na místech 
k tomu určených a patřičně zabezpečených,  

 
– čistit stavební mechanizmy a nákladní automobily jen na místě k tomu určeném, 

vybaveném bezodtokou jímkou s odlučovači pevných a ropných látek, 
 

– při stavebních pracech zamezit kontaminaci vodotečí, 
 

– doložit příslušnému vodohospodářskému orgánu způsob zneškodnění splaškových vod 
v průběhu výstavby, 

 
– monitorovat stav vody ve stavbě blízkých domovních studních, v případě významného 

poklesu či ztráty vody provést ekvivalentní náhradu tohoto vodního zdroje, 
 

– v místě zaústění silničních příkopů do recipientů zajistit zachycování pevných a ropných 
látek, 

 
– doložit České inspekci životního prostředí stanovisko příslušného vodoprávního úřadu 

k vypouštění předčištěných srážkových vod do recipientů, 
 

– instalovat v km 0,500-1,500 svodidla zabraňující vyjetí vozidel mimo silnici, 
 

– zpracovat havarijní plán pro rizikové úseky stavby se zaměřením na ochranu 
podzemních a povrchových vod a zapracovat jej do havarijního plánu Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje. 

 
Vlivy na půdu 
 
 Trvalý zábor zemědělské půdy v území bude činit ve variantě A cca 12,8 ha a  ve 
variantě B cca 10,3 ha. Z tohoto důvodu lze označit variantu B za vhodnější. Co se týká 
rozdílu mezi variantami z pohledu základních charakteristik zabrané půdy (BPEJ, třída 
ochrany), je zanedbatelný. Záměrem budou zabrány málo kvalitní půdy IV. a V. třídy 
ochrany. Vlivem záměru se nepředpokládá významné narušení zemědělského hospodaření 
v zájmovém území. K záboru lesní půdy, pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), 
dojde ve variantě A na ploše cca 0,26 ha a ve variantě B na ploše cca 0,42 ha. Zbytek 
zabraných ploch budou tvořit ostatní plochy (především stávající silniční pozemky), 
respektive vodní plochy v místech převedení silnice I/36 přes vodní toky. 
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 Realizace záměru změní uspořádání pozemků a přístupnost některých z nich. Stavba 
významnějším způsobem neovlivní stabilitu a erozi půdy v území a nedojde ani k nadlimitní 
kontaminaci zemědělské půdy.   
 
 Vzhledem k uvedenému vlivu stavby na půdu je nutno respektovat následující opatření: 
 

– na celé ploše trvalých a dočasných záborů ZPF provést skrývku kulturní vrstvy půdy 
v mocnosti stanovené na základě půdoznaleckého průzkumu, 

 
– skrytou půdu z dočasných záborů oddělit od skrývané půdy trvalých záborů, skrývku 

provést v mimovegetačním období, 
 

– skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany 
ZPF a vlastníky dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních zemědělských ploch 
v blízkém okolí stavby, 

 
– pro ohumusování ploch určených k vegetačním úpravám použít skrývanou kulturní 

vrstvu půdy o mocnosti maximálně 20 cm, 
 

– v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či 
ohumusování stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření 
proti možnosti jejího znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelováním a zcizením, 
celý objem dočasně skrytých kulturních vrstev půd bude použit ke zpětné rekultivaci 
dočasně odnímaných ploch, 

 
– během výstavby i provozu silnice I/36 zajistit přístup na zemědělské pozemky. 

 
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
 Přeložka silnice I/36 je situována do rovinatého území, což umožňuje návrh její nivelety 
v nízkém násypu přibližně v úrovni terénu. V trase nejsou navrženy prakticky žádné zářezy, 
mostní objekty budou převážně nízké jednopolové, jen v případě přemostění Opatovického 
kanálu a Rajské strouhy se předpokládá zakládání na pilotách, výška nejvyššího násypu je ve 
variantě A 4 m, ve variantě B 2,5 m. Výstavbou budou ovlivněny kvartérní horninové vrstvy 
(váté písky, říční štěrkopísky), rozsah jejich odtěžení, přemístění či zatížení však s ohledem 
na výškové vedení obchvatu bude malý. 
 
 V místech vedení navrženého obchvatu I/36 se nenalézá žádné využívané či reálně 
využitelné ložisko nerostných surovin, chráněné ložiskové území, dobývací prostor, 
poddolované či sesuvné území. 
 
 Při respektování následujícího opatření nelze očekávat významnější ovlivnění 
horninového prostředí realizací záměru: 
 

– v trase obchvatu a v místech založení mostů provést podrobný geotechnický průzkum a 
jeho výsledky a doporučení respektovat při návrhu stavby.  
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Vlivy na faunu 
 
 V průběhu terénního výzkumu bylo v období května až září 2008 a dubna, května a 
srpna 2009 zjištěno v území dotčeném výstavbou obchvatu Lázní Bohdaneč celkem 219 
druhů živočichů (1 další byl excerpován v literatuře). Z toho bylo 29 druhů zvláště 
chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. 
 
 Žádný ze zjištěných druhů živočichů nebude v žádné z navrhovaných variant obchvatu 
Lázní Bohdaneč (a to výstavbou ani provozem) v posuzovaném úseku ohrožen na existenci, 
bude však ovlivněna místní část jeho populace. Souhrnně lze říci, že obě navrhované trasy 
jsou v terénu navrženy tak, že také životní prostředí živočichů naruší co nejméně. Mimo 
intenzivně obhospodařované polní a lesní kultury (ve kterých podle terénního šetření 
k žádným významným narušením životního prostoru bezobratlých i obratlovců nedojde) jsou 
ze zoologického pohledu cennější zejména dílčí lokality 2, 6 a 7, tedy především lužní porosty 
lemující Opatovický kanál (vč. sousedících komorových rybníků) a Rajskou strouhu – zde byla 
zaznamenána většina zvláště chráněných druhů živočichů. 
 
 Ze dvou uvažovaných variant A a B je z pohledu ochrany přírody a živočichů mírně 
vhodnější varianta A. Varianta A sice na rozdíl od varianty B prochází lokálním biocentrem u 
Černé (LBC 21), ale nedotýká se lesíka, který varianta B protíná napříč a ve kterém byly 
zjištěny 4 zvláště chráněné druhy živočichů. V místě přechodu přes Opatovický kanál 
zasahuje varianta B hlouběji než varianta A do aleje ve směru na Neratov, tedy jedné 
z faunisticky nejcennějších lokalit v posuzovaném území. Celkový rozdíl mezi oběma 
variantami však není významný. 
 
 K prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na faunu 
dotčeného území jsou navržena následující opatření:  
 

– zajistit migrační prostupnost obchvatu: 
 

o v místě křížení obou variant s Černskou strouhou a výpustí Bohdanečského 
rybníka (km 0,600-0,680 varianty A i B) u obou vodotečí vybudovat prostupy 
pro obojživelníky s podmostím bez vydláždění a suchou částí o šíři alespoň 0,5 
m po obou stranách vodoteče, realizovat zábrany  k vniknutí na silnici (z obou 
stran) cca v km 0,500-0,950 obou variant a také naváděcí hliněné náspy nebo 
nižší zděné zídky s výškou alespoň 30 cm, které přivedou živočichy do 
podmostí, 

 
o v místě křížení s polní meliorační vodotečí v km 1,860 varianty A i B vybudovat 

migrační prostup s podmostím bez vydláždění a suchou částí o šíři alespoň 0,5 
m po obou stranách vodoteče a s naváděcími pásy keřové zeleně z obou 
stran, 

 
o v místě křížení s tokem Rajské strouhy včetně pásu břehové vegetace v km 

3,200 varianty A, resp. km 3,230 varianty B ponechat podmostí bez 
vydláždění a suché v šíři alespoň 1,5 m na obě strany od potoka, 
neodstraňovat keřovou a stromovou vegetaci a podle technických možností 
zpevnit břeh jen v nezbytně nutném rozsahu; dále realizovat naváděcí pásy 
zeleně tvořené dřevinami běžnými v okolí, naváděcí hliněné náspy nebo nižší 
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zděné zídky o výšce alespoň 30 cm, které živočichy přivedou k průchodu pod 
silnicí, a podél silnice také zábrany proti vniknutí živočichů na silnici (cca v km 
3,040-3,330 varianty A, resp. km 3,000-3,370 varianty B), přičemž k tomuto 
účelu lze využít navržené protihlukové stěny, 

 
o v místě křížení s okrajem pole a navazujícího lesa v km 4,300 varianty A, resp. 

km 4,340 varianty B vybudovat suchý prostup o půdorysu 4x2 m (šxv), 
podmostí ponechat bez vydláždění a realizovat naváděcí pásy zeleně tvořené 
běžnými okolními dřevinami, 

 
o v místě křížení s polní vodotečí v km 4,800 varianty A, resp. km 4,930 varianty 

B  ponechat podmostí bez vydláždění, suchou část podmostí realizovat o šíři 
minimálně 1,5 m po obou březích a vytvořit naváděcí pásy zeleně tvořené 
běžnými místními dřevinami, 

 
o mimo rámec výše uvedených významných migračních prostupů realizovat také 

přemostění Opatovického kanálu (cca km 1,200 obou variant), melioračního 
kanálu v km 2,180 varianty B a Brožovky (cca km 2,550 varianty A, km 2,640 
varianty B) s rozměrovými parametry dle TP 180 Migrační objekty pro zajištění 
průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, včetně realizace 
podmostí bez vydláždění a s ponecháním suchých břehů (v prvním případě o 
šíři minimálně 1,5 m, jinak alespoň 0,5 m na obě strany), zpevnění břehů jen 
v nezbytně nutném rozsahu a vytvoření naváděcích pásů zeleně, 

 
– zábrany pro zamezení střetu migrujících obojživelníků s vozidly realizovat ve formě 

ochranného plotu nebo zídky o výšce 0,5 m zapuštěné do země, eventuálně 
s průměrem ok maximálně 1,5 cm, 

 
– z důvodu zabránění nechtěnému nárazu migrujícího drobného ptactva použít u 

instalovaných protihlukových bariér neprůhledný nebo jen průsvitný materiál, 
 

– realizovat náhradní výsadbu dřevin (podrobněji v části věnující se flóře), 
 

– stavební práce (betonáže, zemní práce) při výstavbě mostů realizovat v co největší 
míře mimo období rozmnožování i migrace ptáků a obojživelníků, nejlépe v období 
srpen až únor; po celé období výstavby v těchto lokalitách zajistit průchodnost pro 
zvířata a zajistit výkopy proti pádu drobných živočichů, 

 
– kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu, tedy mimo hnízdní období ptáků, 

nejlépe v měsících říjen až únor, 
 

– skládky deponií, stavebního materiálu a technického zabezpečení situovat alespoň 50 
m od zjištěného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, 

 
– vzhledem k prokazatelnému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů bude nezbytné 

v dalších fázích projektové přípravy stavby požádat Krajský úřad Pardubického kraje o 
výjimku z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů živočichů dle § 
56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
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Vlivy na flóru 
 
 V průběhu terénního výzkumu bylo v období května až září 2008 a srpna až listopadu 
2009 zjištěno v území dotčeném výstavbou obchvatu Lázní Bohdaneč celkem 294 taxonů 
cévnatých rostlin. Přitom nebyl nalezen žádný taxon cévnatých rostlin chráněných podle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Druhů ohrožených dle Červeného seznamu flóry 
ČR bylo na studovaných lokalitách nalezeno celkem devět. 
 
 Souhrnně lze říci, že obě trasy jsou v terénu navrženy tak, aby narušovaly životní 
prostředí rostlin co nejméně. Mimo intenzivně obhospodařované polní a lesní kultury (ve 
kterých podle terénního šetření k žádnému významnému narušení životního prostoru rostlin 
nedojde) jsou z botanického pohledu nejcennější dílčí lokality 2, 6 a 7, tedy především lužní 
porosty lemující Opatovický kanál a Rajskou strouhu, a severní část lesního komplexu SV od 
Černé u Bohdanče. 
 
 Jako nejvhodnější řešení lze navrhnout buď kombinaci variant A (od počátku trasy po 
lokalitu 6) a B (od lokality 6 až do konce obchvatu), případně upravenou trasu varianty A, 
namísto průchodu cennějším porostem mezi km 4,300 a 4,510 vedenou po přilehlé enklávě 
zemědělské půdy. Varianta A je v prostoru Opatovického kanálu, jeho doprovodného 
stromořadí a navazujících porostů vedena blíže stávající silnici I/36 než varianta B, což při 
současné realizaci průsečné křižovatky v dotčeném prostoru a souvisejících prostorových 
nárocích znamená jednak zásah do hodnotné vegetace na menší ploše, jednak menší 
narušení celistvosti tohoto vegetačního komplexu. V lokalitě 7 prochází varianta B sice lesním 
porostem, jedná se však o botanicky méně hodnotné území oproti porostům zasaženým 
v této lokalitě variantou A (LBC). 
 
 K prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na flóru 
záměrem dotčeného území jsou navržena následující opatření: 
 

– realizovat náhradní výsadbu dřevin: 
 

o původních keřových druhů (hloh jednoblizný, růže šípková, slivoň trnka, svída 
krvavá, brslen evropský aj.) nejen jako naváděcích pásů zeleně u propustků a 
mostů, ale také na úpatí i svazích násypů; v optimálním případě je vhodná 
výsadba soliterních keřů i jejich pásů po celé délce řešeného úseku silnice 
mimo prostory křižovatek,  

 
o původních stromových druhů (na sušších a čerstvě vlhkých místech lípa - Tilia 

cordata, javory - Acer pseudoplatanus, A. platanoides, dub - Quercus robur, 
bříza - Betula pendula, na vlhčích místech pak dub - Quercus robur, jasan - 
Fraxinus excelsior, olše - Alnus glutinosa) především v místech, kde dojde 
provedenou stavbou k odstranění původního vegetačního stromového krytu, 
popř. dřevin podél komunikací, 

 
o následovat musí péče o nově vysázené keře a stromy. 

 
– kácení dřevin (stromů i keřů) provádět v období vegetačního klidu, nejlépe v měsících 

říjen až únor, 
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– minimalizovat vliv stavby na cennější porosty vedením obchvatu v prostoru 
Opatovického kanálu a aleje k Neratovu ve variantě A a v případě volby varianty A 
úpravou její trasy tak, aby mezi km 4,300 a 4,510 nezasahovala do cennějšího porostu 
lesního charakteru (vedením po enklávě zemědělské půdy).  

 
Vlivy na ekosystémy 
 
 Posuzované varianty přeložky silnice I/36 se dotýkají jihozápadní hranice území národní 
přírodní rezervace, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a nadregionálního biocentra 
Bohdanečského rybníka a rybníka Matka. Do skutečného střetu se dostávají obě varianty 
silnice I/36 vůči registrovanému významnému krajinnému prvku Alej k Neratovu, který cca 
v km 1,200 kříží. Varianta B je s ohledem na hlubší zásah do aleje méně přijatelná než 
varianta A. Co se týká prvků územního systému ekologické stability krajiny, navržený záměr 
kříží osu nivní větve nadregionálního biokoridoru (NRBK) K 72 Polabský luh – Bohdaneč, dále 
varianta A prochází jedním lokálním biocentrem v délce cca 240 m a kříží 2 lokální 
biokoridory, varianta B kříží 3 lokální biokoridory. Uvedená křížení budou technicky řešena 
vybudováním prostupů pro živočichy. 
 
 Realizace obchvatu Lázní Bohdaneč si vynutí trvalé zábory lesní půdy. Variantou A 
silnice I/36 budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o rozloze cca 2630 m2, 
varianta B pak zasáhne cca 4210 m2. Zabrané lesní pozemky jsou méně významné z hlediska 
plnění funkcí lesa, stavbou nebude téměř narušeno hospodaření v lese a nedojde ani 
k nevhodnému dělení lesa. Varianta A je z pohledu ochrany lesa přijatelnější. 
 
 Pro snížení negativních vlivů záměru na les jsou navržena následující opatření: 
 

– minimalizovat zásah do dotčených lesních porostů, 
 

– v počátečním úseku obou variant (km 0,100 až 0,350) nezasáhnout do lesního porostu 
mezi stávajícími silnicemi III/3238 a I/36. 

 
Vlivy na krajinu 
 
 Realizace variant A i B bude mít negativní vliv zejména na přírodní charakteristiky 
krajinného rázu – doprovodnou vegetaci a chráněná území přírody. Nejcitlivějším místem tak 
bude křížení chráněné Aleje k Neratovu podél Opatovického kanálu. Vzhledem k místu křížení 
(okrajová část) a výškovým poměrům v území (silnice bude kanál překračovat v úrovni 
stávající silnice III/0361) nelze posuzovanému záměru přisuzovat kritický rušivý vliv. 
Protnutím stávající zahrádkářské kolonie pod sv. Jiřím bude esteticky negativně narušeno 
rekreační zázemí Lázní Bohdaneč. Vizuálně problematické úseky stavby silnice I/36 je možné 
vhodně doplnit vegetačními úpravami, a snížit tak negativní vliv záměru na krajinný ráz. 
 
 Celkově není z pohledu vlivu na krajinný ráz mezi variantami A a B znatelný rozdíl, přes 
způsobení vizuálních změn v území představuje posuzovaný záměr rušivý zásah do 
zákonných kritérií a znaků charakteristik krajinného rázu v omezené míře, a proto je z 
pohledu ochrany krajinného rázu únosný. 
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 Je navrženo následující opatření snižující negativní vlivy záměru na krajinný ráz:  
 

– v dalších stupních přípravy záměru je nutno, pro snížení negativních vlivů stavby na 
krajinný ráz, realizovat vhodné vegetační úpravy stavby tak, aby silnice v krajině 
působila co nejméně rušivým dojmem. 

 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
 Realizací stavby dojde v případě variant A i B k demolicím několika chat v zahrádkářské 
kolonii mezi Lázněmi Bohdaneč a Černou u Bohdanče. Jedná se o dočasné stavby (do doby 
výstavby obchvatu) a jejich přesný počet určí až navazující projektová dokumentace. Stavba 
překlene v obou variantách mostní konstrukcí technickou kulturní památku Opatovický kanál. 
Žádné další nemovité kulturní památky nebudou záměrem dotčeny. Vlivy na hmotný majetek 
a kulturní památky budou lokální, celkově nevýznamné. 
 
 K snížení negativních vlivů záměru na potenciální archeologické nálezy je navrženo 
následující opatření: 
 

– záměr s dostatečným předstihem před zahájením výstavby oznámit Národnímu 
památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti Pardubice, archeologickému 
oddělení, Zámek 4, 531 16 Pardubice. 

 
 
CELKOVÉ SHRNUTÍ 
 
 Na základě celkového vyhodnocení vlivů jednotlivých variant na životní prostředí 
(obsaženo v kapitole E) lze konstatovat, že nejvhodnější je vedení obchvatu Lázní Bohdaneč 
ve variantě A v úseku cca km 0–1,700, ve variantě B v úseku cca km 1,700–3,800 a ve 
variantě A v úseku cca km 3,800–6,691, s úpravou trasy cca v km 4,300–4,510. 
 
 Na základě celkového posouzení vlivů stavby na životní prostředí, popsaných a 
posouzených v jednotlivých kapitolách této dokumentace, lze stavbu „Silnice I/36 Lázně 
Bohdaneč – obchvat“ doporučit k realizaci ve výše uvedené kombinaci variant A a B při 
respektování dříve citovaných opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí. 
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H. PŘÍLOHY 
 
SEZNAM PŘÍLOH 
 
− vyjádření Městského úřadu Lázně Bohdaneč, odboru stavebního k záměru z hlediska 

územně plánovací dokumentace 
 
– stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje k záměru z hlediska vlivů na ptačí oblasti 

a evropsky významné lokality 
 
– závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., vydaný Krajským úřadem 

Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 16.4.2009 (č.j. KrÚ 
54221-13/2008/OŽPZ/MV) 

 
– protokoly o zkoušce č. 2883/08, 2884/08, 2885/08, 2886/08, Povodí Labe, s.p., odbor 

vodohospodářských laboratoří 
 
– hydrologická data, Český hydrometeorologický ústav, Pobočka Hradec Králové 
 
– samostatnými přílohami dokumentace jsou: 
 

B. Hluková studie 
C. Rozptylová studie 
D. Hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí 
E. Posouzení vlivů na flóru a faunu 
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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Identifika ční údaje : 

Název: „Silnice I/36 Lázn ě Bohdane č - obchvat“ 

Kapacita zám ěru:   
Předpokládaná délka koridoru navrhované přeložky silnice I/36 je cca 6,3 – 6,8 km. 

Charakter zám ěru:   
Jedná se o novostavbu silnice I. třídy, která vymístí zbytnou dopravu z města Lázně 
Bohdaneč. Současný stav silnice I/36 s průjezdem Lázní Bohdaneč je z hlediska kapacity, 
bezpečnosti dopravy a obyvatel na hranici únosnosti.  
Začátek řešeného úseku je na stávající silnici I/36 v prostoru lesního komplexu mezi 
Lázněmi Bohdaneč a Bukovkou před stávající stykovou křižovatkou silnic I/36 a III/3238, 
následně se pravým obloukem stáčí na jih, levostranným obloukem na jihovýchod, a do trasy 
stávající silnice III/322 25 se napojuje levostranným obloukem v prostoru mezi Černou 
u Bohdanče a Rybitvím. V trase III/322 25 pokračuje až na konec řešeného úseku ve stykové 
křižovatce stávající silnice I/36 a III/322 25. 
Záměr je řešen ve 4 variantách. 
 
Umíst ění:   kraj: Pardubický kraj 
 obec: Lázně Bohdaneč k. ú.: Lázně Bohdaneč 
 obec: Neratov  k. ú.: Neratov 
 obec: Černá u Bohdanče k. ú.: Černá u Bohdanče 
 obec: Rybitví k. ú.: Rybitví 
 
Předpokládaný termín zahájení:  
2013 

Předpokládaný termín ukon čení:  
2015 
 
Oznamovatel:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
 IČ: 65993390 

Dle rozd ělovníku 
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Souhrnné vypo řádání p řipomínek : 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako správní úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní úřad“ a „zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel v rámci zjišťovacího řízení záměru „Silnice 
I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat“, které bylo vedeno podle §§ 6 a 7 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, 7 vyjádření a stanovisek dotčených správních úřadů: 
 
� Krajský úřad Pardubického kraje, dne 30. 3. 2009, č.j. KrÚ 54221-7/2008/OŽPZ/MV: 

Orgán ochrany ovzduší sděluje, že z hlediska jeho zájmů je stavba možná. Stavební práce 
jsou dočasné činnosti a vyjádření k nim patří do kompetence místně příslušné obce. 
Z hlediska kvality ovzduší pro obydlené oblasti je příznivější vést komunikace mimo obce.  
Orgán odpadového hospodářství a prevence závažných havárií nemá připomínek. 
Orgán ochrany přírody nemá proti umístění stavby námitek za předpokladu, že budou 
realizována technická a časová opatření na snížení negativních vlivů stavby na přírodní 
složky navržená v oznámení, a že nebude realizována varianta  C, která nejvíce negativně 
ovlivňuje přírodní složky dotčené lokality. Z navržených variant se jako nejvhodnější jeví 
varianta A.  
Orgán upozorňuje na povinnosti plynoucí z platných právních předpisů na úseku ochrany 
přírody a krajiny, a na věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody a krajiny, které 
vydávají vyjádření, jež si má investor povinně zajistit. 
Dále upozorňuje na prokázaný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v lokalitě 
plánované stavby. Investor stavby v dalších fázích projednávání umístění stavby 
nebo zásahů do stávajícího terénu má povinnost získat od věcně a místně příslušných 
orgánů ochrany přírody výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, a to nejpozději před započetím jakýchkoliv zemních 
nebo stavebních prací v lokalitě. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu sděluje, že pokud dojde k trvalému záboru 
zemědělské půdy, je posouzení záboru nad 10 ha plně v kompetenci Ministerstva životního 
prostředí. 

� Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ve vyjádření 
doručeném dne 3. 4. 2009, č.j. 1424/09/HRA-Pce/213 považuje rozsah oznámení 
za nedostatečný a požaduje:  

1. Dopracování hlukové studie, rozptylové studie a hodnocení vlivů na veřejné zdraví. 
2. Pro výběr konečné trasy přeložky silnice I/36 – obchvat Lázně Bohdanče 

upřednostnit urbanistická opatření před technickými, tj. výběr vzdálenější varianty od 
stávající obytné zástavby i navržených zón pro bydlení (obce Neratov a jeho osady 
Novinsko, obcí Černá u Bohdanče a Rybitví a města Lázně Bohdaneč). 

� Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec králové, ve vyjádření 
doručeném dne 8. 4. 2009, č. j. ČIŽP/45/IPP/0905272.001/09/KDR: 
Oddělení ochrany vod požaduje, aby odběr povrchové a případně i podzemní vody byl řádně 
projednán s příslušným vodoprávním úřadem a správcem konkrétního toku nebo zdroje. 
Následně je nutné nakládat s vodami v souladu s vydaným povolením. Dále požaduje 
upřesnit, jakým způsobem budou likvidovány technologické odpadní vody vznikající zejména 
při čištění stavebních mechanismů a nákladních automobilů. Plán opatření pro případy 
havárie vypracovaný dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, musí být 
před schválením řádně projednán a následně ve fázi výstavby s ním musí být seznámení 
všichni pracovníci všech firem, které se budou na stavbě podílet. Oddělení ochrany vod 
doporučuje, aby dešťové vody z odvodnění obchvatu byly řádně předčištěny a vypouštěny 
do recipientů v souladu se závaznými právními předpisy. K vypouštění předčištěných 
odpadních vod do recipientů požaduje stanovisko příslušného vodoprávního úřadu. 
Zhotovitel díle bude respektovat opatření navržená ohlašovatelem záměru v kapitole D.1.4. 
oznámení, bude monitorovat v průběhu výstavby stav vody v blízkých domovních studních 
a v případě výrazného poklesu či ztráty vody zajistí ve spolupráci s investorem ekvivalentní 
náhradu tohoto zdroje. Dále požaduje v rámci technologické přípravy stavby zkontrolovat 
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mimo staveniště v prostorách tomu určených technický stav všech dopravních 
a mechanizačních prostředků zejména z hlediska úkapů ropných látek a možnosti případné 
poruchy na palivové soustavě těchto prostředků. V průběhu realizace díla udržovat všechny 
mechanismy a dopravní prostředky pohybující se na stavbě v dobrém technickém stavu 
a pravidelně provádět kontrolu zejména z hlediska případných úkapů. Běžnou údržbu 
dopravních prostředků a stavebních mechanismů, jakož i manipulaci s ropnými látkami 
a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na místech k tomu určených, vždy 
na zabezpečených plochách. Staveniště vybavit dostatečným množstvím sanačních 
prostředků. Oddělení ochrany vod po upřesnění požadovaných informací, splnění uvedených 
podmínek a dodržení opatření uvedených v kapitole D.1.4. oznámení a všech ustanovení 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), nemá 
k předloženému záměru dalších připomínek. 
Oddělení odpadového hospodářství nemá k předloženému záměru připomínky, 
za předpokladu, že budou respektovány podmínky uvedené v kapitole D.4 oznámení 
a následující připomínky: 
- V navazující projektové dokumentaci více specifikovat (např. obecným či technickým 

názvem) odpad kat. č. 20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené 
- Přehled odpadů, které budou vznikat v etapě provozu, uvedený na str. 28 oznámení je 

dle názoru ČIŽP neúplný. 
- Upozorňuje na změnu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, v tom, že se zákon o odpadech nevztahuje na nakládání s vytěženými zeminami 
a hlušinami vyhovující limitům znečištění k úpravám povrchu terénu stanovených 
v příloze č. 9 zákona č. 185/2001 Sb. Na základě hodnot těchto ukazatelů je možné určit, 
zda-li je vytěžená zemina odpad, který nespadá do působnosti zákona o odpadech a je 
s ním nakládáno v režimu jiných zákonů. 

- Dále upozorňuje na použití nesprávného názvosloví 
Oddělení ochrany přírody nemá zásadní připomínky. Z hlediska svých zájmů se přiklání 
k realizaci trasy označené jako varianta A, případně k uvedené kombinaci variant B a A. 
Požaduje dodržení navržených opatření uvedených v kapitole D.4 oznámení. 
Oddělení ochrany lesa konstatuje, že nejvhodnější je varianta A, která nepředstavuje při 
výstavbě zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. Dále sděluje, že v hodnocení 
jednotlivých variant je nedostatečné hodnocení zásahu do ochranného pásma lesů. V dalším 
stupni projektové dokumentace požaduje zhodnotit vliv vybraných variant na dotčené lesní 
pozemky, včetně jejich ochranných pásem. Upozorňuje na povinnosti spojené se zásahem 
záměru do ochranného pásma lesa. 

� Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, 
ve vyjádření doručeném dne 25. 3. 2009, č.j. 765/660/09, 20537/ENV/09 nemá k variantnímu 
řešení obchvatu Lázní Bohdaneč žádné věcné připomínky. 

� Obec Rybitví ve vyjádření doručeném dne 26. 3. 2009, č.j. 67/2009 preferuje 
z předložených variant varianty B a D. Požaduje souběžně s realizací díla výstavbu 
protihlukových bariér a ochranné zeleně, což opodstatňuje velkým zatížením obyvatel jak 
hlukem, tak emisemi a imisemi z dopravy. Pro zajištění bezpečnosti obyvatel, kteří dojíždějí 
či docházejí do práce, by bylo potřeba realizovat kromě uvažované cyklistické stezky 
i podchod ke vstupní bráně „Rybitví“. 

� Obec Neratov ve vyjádření doručeném dne 7. 4. 2009 zásadně nesouhlasí s variantou 
C, svůj nesouhlas odůvodňuje v přiloženém dopise ze dne 4. 1. 2008, adresovaném 
společnosti TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové; Varianta C vede 
v místech, kde je dle územního plánu  vyhlášena zóna rekreace a sportu. Vzdálenost silnice 
při této variantě je od prvních domů osady Novinsko (k.ú. Neratov) cca 40 m. Dle názoru 
obce by tento zásah zcela znehodnotil bydlení v této osadě a došlo by k trvalému zásahu do 
životního prostředí katastrálního území Neratov při řešení dopravního problému města Lázně 
Bohdaneč. 

� Obec Černá u Bohdanče ve vyjádření doručeném dne 6. 4. 2009, zn.: 13/2009 sděluje, 
že je pro ni zcela nepřijatelná varianta D. Svůj nesouhlas dále odůvodňuje; Z hlediska vlivů 
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na ovzduší, vlivu hluku z dopravy a vlivů na obyvatelstvo vyšla varianta D v závěru 
předloženého oznámení jako nejhorší možné řešení. V nejbližší době bude v obci probíhat 
nová bytová výstavba, která by od obchvatu varianty D byla vzdálena 10 m, obec se tudíž 
obává nadměrného hluku, kterému by nezabránily ani protihlukové stěny, a znečištění 
ovzduší v této lokalitě. Jako nejvhodnější řešení v případě výstavby tohoto projektu shledává 
variantu A. 

Závěr: 
Záměr „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat“ naplňuje dikci bodu 9.1 Novostavby, 

rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené 
v kategorii I, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona 
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle 
citovaného zákona. 

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel pří- 
slušný orgán k závěru, že záměr „Silnice I/36 Lázn ě Bohdane č - obchvat“ podléhá 
posuzování dle cit. zákona . Pokud bude oznamovatel (žadatel) pokračovat v přípravě 
záměru, předloží příslušnému úřadu (Krajský úřad Pardubického kraje) dokumentaci 
ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona. Náležitosti dokumentace a výčet jejích povinných příloh 
stanoví příloha č. 4 k zákonu. Oznamovatel předloží dokumentaci příslušnému úřadu 
nejméně ve 14 vyhotoveních a v elektronické podobě. 

V dokumentaci budou zohledn ěny požadavky na dopln ění, připomínky 
a podmínky uvedené ve vyjád řeních dot čených správních orgán ů, které jsou p řílohou 
tohoto záv ěru zjiš ťovacího řízení.  
Do dokumentace požadujeme zapracovat zejména: 
� Hlukovou studii (Vyhodnocení hlukové zátěže bude provedeno pro dobu denní a noční 

pro nejbližší stávající obytnou zástavbu  dotčených obcí. Rovněž je nutné dopracovat 
hlukové posouzení pro nejbližší chráněné venkovní prostory plánovaných zón pro 
bydlení dle platných územních plánů dotčených obcí. V hlukové studii budou navržena, 
v případě překračování hygienických limitů hluku stanovených v platné právní úpravě 
u nejbližších chráněných venkovních prostorů v době denní a u nejbližších chráněných 
venkovních prostorů staveb v době noční, protihluková opatření) 

� Rozptylovou studii PM10, NO2 a benzenu  
� Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (Vyhodnocení bude provedeno včetně počtu 

zasažených obyvatel dotčených obcí ve vztahu k jednotlivým hodnotám hluku) 
� Při úpravě některé z variant, případně při výběru preferované varianty, požadujeme 

mimo jiné zohlednit vzdálenost od stávající obytné zástavby a navržených zón pro 
bydlení, a minimální vliv na jednotlivé složky životního prostředí v porovnání s ostatními 
variantami.  

� Pro zajištění bezpečnosti obyvatel, kteří dojíždějí za prací do areálu „Rybitví“, zhodnotit 
realizaci podchodu ke vstupní bráně „Rybitví“. 

� Zhodnocení vlivu vybraných variant na dotčené lesní pozemky, včetně jejich 
ochranných pásem. 

Část dokumentace, která se týká posuzování vlivů na veřejné zdraví, musí být zpracována 
osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů  na 
veřejné zdraví.  
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani 
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení 
nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. (4) a (5) zákona.  

 
 
 

  Ing. Josef Hejduk  
 vedoucí odboru 
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