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A.

Údaje o oznamovateli

1. Obchodní firma
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
2. IČ
70892822
3. Sídlo
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
4. Oprávněný zástupce
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
Ivana Homolková
tel.: 724 279 393
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B.

Údaje o záměru

I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Modernizace silnice II/322 v úseku Dašice - Komárov
Úsek km 1,949 60 - 2,991 50
zařazení podle přílohy č. 1:
Svým charakterem lze oznamovaný záměr zařadit následovně:
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
Bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II.
třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad Pardubického kraje odbor
životního prostředí a zemědělství v Pardubicích.
2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je modernizace obousměrné dvoupruhové komunikace, modernizace
mostu ev. č.322-029 přes potok Lodrantka a přeložka vodovodu.
Začátek úpravy silnice II/322 je v km 36,206 60, konec úpravy je v km 37,248 50
(staničení dle pasportu silnice). Délka úpravy je 1,041 96 km.
Vozovka je v úseku 1,949 60 - 2,991 50 rozšířena na š = 8,5 m (kategorie silnice S9,5).
3. Umístění záměru
kraj: Pardubický
obec: Dašice, Dolní Roveň
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je modernizace obousměrné dvoupruhové komunikace, modernizace
mostu ev. č.322-029 přes potok Lodrantka a přeložka vodovodu. Začátek úpravy silnice
II/322 je v km 36,206 60, konec úpravy je v km 37,248 50(staničení dle pasportu silnice).
Délka úpravy je 1,041 96 km.Vozovka je v úseku 1,949 60 - 2,991 50 rozšířena na š = 8,5 m
(kategorie silnice S9,5).
Rozšíření komunikace se dotkne mostu ev. č. 322-029 jehož modernizaci řeší samostatný
objekt této dokumentace SO 201 Modernizace mostu ev. č. 322-029. Vlivem rozšíření
komunikace se dostane část vodovodního řádu DN 200 mm pod budoucí příkop
komunikace. Provedením stavebních úprav - vyhloubením příkopu by měl vodovodní řád
nedostatečné krytí. Proto požaduje provozovatel vodovodu provedení přeložky řadu mimo
komunikace. Přeložku řeší samostatný objekt SO 301 Přeložka vodovodu.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Hlavním důvodem stavby je rozšíření a modernizace komunikace a modernizace mostu.
Začátek úpravy silnice II/322 je v km 36,206 60, konec úpravy je v km 37,248 50
(staničení dle pasportu silnice). Délka úpravy je 1,041 96 km.
Vozovka je v úseku 1,949 60 - 2,991 50 rozšířena na š = 8,5 m (kategorie silnice S9,5).
Rozšířená vozovka bude plynule navazovat na stávající již rozšířený úsek směrem na
Dašice. Rozšířením vozovky se zvýší bezpečnost, plynulost a komfortnost jízdy.

5.1 Popis navržených variant řešení
S ohledem na charakter záměru nejsou předpokládány jiné varianty řešení.
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
SO 101 – Komunikace
Začátek úpravy silnice II/322 je v km 36,206 60, konec úpravy je v km 37,248 50
(staničení dle pasportu silnice). Délka úpravy je 1,041 96 km.
Vozovka je v úseku 1,949 60 - 2,991 50 rozšířena na š = 8,5 m (kategorie silnice S9,5).
Směrové vedení trasy se mírně upraví v obloucích zvětšením poloměru oblouku. Za mostem
se vozovka plynule napojuje na stávající úpravu. Příčný sklon vozovky v přímé je navržen
střechovitý 2,5% . V obloucích je navržen jednostranný příčný sklon dle poloměru. Za
mostem se rozšíří chodník, bude ze zámkové dlažby. Stávající chodník se předláždí. Za
mostem budou stávající bet. obruby vybourány a znovu osazeny dle situace.
Odvodnění je zajištěno dostatečným podélným a příčným sklonem. V extravilánu bude
voda svedena do příkopů a v obci do uličních vpustí. Stávající uliční vpusti se vybourají a
posunou k obrubě. Stávající příkopy se prohloubí, pročistí a vyspádují. Při spádu ≤ 0,5%
se osadí příkopová tvárnice do bet.lože. Z důvodu rozšíření a nové úpravy příkopů se
musí skácet listnaté stromy včetně náletu. V dalším stupni projektové dokumentace budou
řešeny náhradní sadové úpravy. Stávající kamenný příčný propustek v km 0,557 29 se
vybourá a udělá nový DN 1000 + nová čela a římsy včetně svodidla. Krajnice bude
upravena v šířce 0,75 m štěrkodrtí. Nezpevněné hospodářské sjezdy se upraví štěrkodrtí,
zpevněné sjezdy se upraví asfaltovým betonem pro obrusné vrstvy ACO 11+.
Před domem č.p. 61 v Komárově se osadí svodidlo.
V souvislosti s modernizací krytu vozovky se provede obnova příslušného vodorovného
dopravního značení. Vodící čára i střední dělící čára bude v šířce 0,125 m. Vodorovné
dopravní značení bude provedeno nástřikem bílou barvou v reflexní úpravě
s předznačením a jedenkrát obnoveno barvou s reflexní úpravou. Doplnění a výměna
svislého dopravního značení za reflexní bude součástí stavby.
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Rozšíření komunikace se také dotkne mostu ev.č. 322-029 jehož modernizaci řeší
samostatný objekt této dokumentace SO 201 Modernizace mostu ev. č. 322-029. Vlivem
rozšíření komunikace se dostane část vodovodního řádu DN 200 mm pod budoucí příkop
komunikace. Provedením stavebních úprav - vyhloubením příkopu by měl vodovodní řád
nedostatečné krytí. Proto požaduje provozovatel vodovodu provedení přeložky řadu mimo
komunikace. Přeložku řeší samostatný objekt SO 301 Přeložka vodovodu.
Konstrukce vozovky vychází z předpokládaného dopravního zatížení i na základě
diagnostiky. Dle katalogu TP 170 byla pro TDZ III (počet TNVk/24hod.) a NÚP - D1
(asf.vozovka) navržena následující konstrukce :
Konstrukce vozovky v místě zesílení:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50 mm
Spojovací postřik asfaltový SPA 0,2 kg asf./m2
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 v tl.60 mm
Spojovací postřik asfaltový SPA 0,2 kg asf./m2
Vyrovnávací vrstva ACL 16 v tl.35mm
Spojovací postřik asfaltový SPA 0,5 kg asf./m2
Očištění povrchu vozovky případné odstranění nátěrů
v prům. tl. 30 mm
Lokální oprava poruch
Celkem: min. 145 mm
Nová konstrukce vozovky v místě rozšíření, sanace vozovky:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50 mm
Spojovací postřik asfaltový SPA 0,2 kg asf./m2
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 v tl.60 mm
Spojovací postřik asfaltový SPA 0,3 kg asf./m2
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ v tl. 90 mm
Štěrkodrť ŠD v tl.200 mm
Štěrkodrť ŠD v tl.150 mm
Upravená a zhutněná pláň na Edef 2min = 45MPa
Celkem : min. 490 mm
Sanace podloží:
Kamenivo 63-125 v tl. 400 mm
Štěrkodrť 0-32 v tl. 100 mm
Separační a filtrační geotextilie min. 150 g/m2
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Při nedodržení Edef.2 = min. 45 MPA - sanace podloží.
Konstrukce chodníku:
Betonová zámková dlažba tl.60 mm
Lože z drti fr. 4/8 tl.40 mm
Štěrkodrť ŠD v tl.150mm
Upravená a zhutněná pláň na Edef 2min = 30MPa
Celkem : min 250mm
SO 201 Most ev.č. 322-029:
Modernizace stávajícího objektu se provede zhotovením nové železobetonové konstrukce
včetně rovnoběžných křídel. Vozovka mezi zvýšenými obrubami bude mít šířku 8,5 m. Po
pravé straně vozovky je navržen chodník šířky 1,50 m. Na železobetonových římsách se
namontuje ocelové zábradlí. Světlá šířka mostního otvoru bude 6,0 m. Výška mostního
otvoru odpovídá hladině Q100+ 0,5 m. Vozovka je odvodněná jednostranným příčným
spádem 2,5% a podélným spádem 0,61%. Rekonstruovaný most je navržený na
zatěžovací třídu A dle ČSN 73 6203. Modernizace mostu bude realizována při uzavřeném
silničním provozu.
SO 301 Přeložka vodovodu:
Přeložka vodovodního řadu bude provedena v délce 150 m v km 0,754 - 0,904. Trasa
přeložky řadu je navržena těsně při hranici silničního pozemku. Přeložka řadu bude
provedena ze stejných trub jako je stávající řad což jsou trub LTH DN 200 mm v délce
150,0 m. Na stávajícím řadu v místě přeložky se nevyskytují žádné objekty, proto se
nepředpokládá, že by si přeložka vyžádala jejich umístění (hydrant, vzdušník, kalník). Po
položení nového vodovodního potrubí bude provedena tlaková zkouška potrubí, jeho
vyčištění a desinfekce. Poté bude proveden výřez na stávajícím potrubí a propojení
přeložky na stávající řád.
7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení výstavby: 10/2010
Předpokládaná lhůta výstavby: 6 měsíců
8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Předpokládanými vlivy bude dotčeno území následující obce:
Obec: Dašice, Dolní Roveň
Kraj: Pardubický
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9.

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

Územní rozhodnutí – pověřený stavební úřad
Stavební povolení – pověřený stavební úřad
Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (místně příslušný
obecní úřad)
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Zábor půdy
K.ú.:Dašice
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je: 5 018m2
z toho:
:

470 m2

ostatní plocha :

4 548 m2

ZPF

K.ú.: Komárov u Holic
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je: 12 923 m2
z toho:
:

3 842 m2

ostatní plocha :

8 881 m2

vodní plocha :

200 m2

ZPF

Celkový dočasný zábor pozemků je: 970 m2
z toho:
ZPF

:

970m2

U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 31901 a 32001 zařazené do III. a IV. třídy
ochrany zemědělského půdního fondu.
Dotčená ochranná pásma
Realizací záměru dochází k dotčení ochranného pásma vodního toku, vodovodu, kanalizace
a elektrického nadzemního vedení VN.

2. Voda
Odběr vody celkem
Voda bude odebírána během výstavby, po uvedení stavby do provozu nebude odebírána ani
pitná ani technologická voda. Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti
stavebních prací.
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka (dle směrnice MLVH ČSR a MZD
ČSSR č. 9/1973 Sb.):
- pitná 5 l/os./směna
- mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)
Počet pracovníků na stavbě není v této fázi přípravy znám.
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Pro provozní účely
Provozní, technologická voda bude spotřebovávána pro:
−

výrobu betonových a maltových směsí

−

kropení betonů během tuhnutí

−

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

−

očistu vozidel a stavebních strojů

Největší spotřeba bude u dodavatele betonů.
Spotřeba vody celkem
Spotřeba pitné a technologické vody není v této fázi přípravy známa.
Zdroj vody
Voda bude dopravena pomocí cisterny.
Pitná voda bude kryta nákupem stolní vody.

3. Surovinové a energetické zdroje
Suroviny pro výstavbu
Pro výstavbu oznamovaného záměru se předpokládá spotřeba následujících surovinových
zdrojů:
-

kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci vozovky
Zdrojem těchto materiálu bude standardní těžebna dodavatelské organizace.

-

živičný kryt vozovky
Zdrojem bude obalovna dodavatelské organizace.

-

železo pro armatury, svodidla, sloupy, apod.

-

betonové prefabrikáty, uliční vpusti, apod.
Jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území.

Upřesnění množství a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni
projektové přípravy.
-

elektrická energie potřebná při výstavbě

Její množství není v této fázi přípravy známo, každopádně bude čerpána z mobilní
elektrocentrály.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Během výstavby bude zajištěno nezbytné provizorní dopravní opatření dle TP 66 – Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (2004). Silniční doprava
během výstavby záměru bude nepřerušena, vedena bude prozatímně vždy po jedné
eko
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polovině rekonstruované silnice. Při pokládce obrusné vrstvy bude opravovaný úsek na
nezbytnou dobu uzavřen a doprava bude převedena na objížďkové trasy.
Modernizace mostu bude probíhat při uzavřeném silničním provozu.
Provoz
Vybudováním oznamovaného záměru dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti, plynulosti
a komfortnosti jízdy. Rozšířená vozovka bude plynule navazovat na stávající již rozšířený
úsek směrem na Dašice.
Inženýrské sítě
V prostoru staveniště jsou vedeny:
- elektrické nadzemní vedení VN
- vodovodní vedení
- kanalizace

eko
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi výstavby
1.1

Zemní práce během výstavby - skrývky, zářezy, násypy,

1.2

Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby,

1.3

Emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě.

1.4

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

Jedná se běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Množství emitovaných škodlivin
Vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi projektové přípravy a nemožnosti určit
klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat nelze množství emitovaných
škodlivin přesně stanovit. Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru se nepředpokládá
překročení imisních limitů.
V každém případě je nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem
nadměrné prašnosti vhodným způsobem - např. skrápěním.
Ve fázi provozu
Dopravní zdroje emisí (počet vozidel / 24 hod.):
Silnice

Sčít.st. rok

T

O

M

S

II/322

5-3260 2005 749

2427 38

3214

II/322

5-3260 2015 786

3009 38

3833

Vysvětlivky zkratek:
T

– Těžká motorová vozidla a přívěsy

O

– Osobní a dodávkové automobily

M

– Jednostopá motorová vozidla

S

– Součet všech motorových vozidel a přívěsů

Výhledové koeficienty vztažené k výpočtovému roku 2015 (dle ŘSD ČR)
rok

T

O

M

2015

1,05

1,24

1,00

Pozn.:
Pro výpočty emisí z automobilové dopravy pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2009 a
v dalších letech byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA
v.02, Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového parku – podíl vozidel bez
katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4. Údaje o skladbě vozového parku
eko
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byly zpracovány na základě dopravních průzkumů v rámci projektu Ředitelství silnic a dálnic
ČR a na základě zahraničních prognóz vývoje.
Celkově lze předpokládat postupný pokles emisních faktorů a tím i emisí NOx, CO, prachu a
organických látek s výjimkou benzo(a)pyrenu z automobilového provozu v důsledku toho, že
v provozu postupně převládnou auta vybavená účinnými katalyzátory. V souvislosti
s předpokládaným technickým pokrokem ve vývoji motorů emisní faktory v žádném případě
nebudou vzrůstat. Naopak pokles mezi roky 2010 a 2030 se předpokládá na 15 – 20 % stavu
roku 2010 kromě benzo(a)pyrenu, jehož emise bude klesat pomaleji.
Provozem budou vznikat následující emise:
Množství emisí – dle emisních faktorů (Mefa02):
NOx

CO

PM10

benzen

benzo(a)pyren

jednotka

g/m/s

g/m/s

g/m/s

g/m/s

μg/m/s

rok 2008

0,0004597

0,0002142

0,0000132

0,0000022

0,0000970

rok 2010

0,0004214

0,0001964

0,0000121

0,0000020

0,0000889

rok 2020

0,0002555

0,0001154

0,0000070

0,0000012

0,0000775

rok 2030

0,0000895

0,0000345

0,0000020

0,0000005

0,0000660
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2. Odpadní vody
Splachové dešťové vody
V intravilánu je odvodnění zajištěno dostatečným podélným a příčným sklonem. Voda bude
svedena do uličních vpustí. Stávající uliční vpusti se vybourají a posunou k obrubě.
V extravilánu bude dešťová voda z komunikace odvedena příčným a podélným spádem do
silničních příkopů. Stávající příkopy se prohloubí, pročistí a vyspádují. Při spádu ≤ 0,5%
se osadí příkopová tvárnice do bet.lože.
Nejvýznamnější znečišťující látkou ve splachových dešťových vodách jsou posypové soli.
Toto znečištění vzniká pouze v zimním období. Posypové soli obsahují především chlorid
sodný (NaCl), některé druhy obsahují menší množství chloridu vápenatého (CaCl2).
Výzkumem bylo zjištěno, že z celkového množství aplikovaných solí se do vodotečí dostává
cca 30 %, zbytek je rozptýlen rozstřikem do nejbližšího okolí komunikace. Posypové soli
neohrožují zdraví, ale působí nepříznivě na asimilační orgány rostlin (Cl-), sodné kationty pak
zhoršují vlastnosti půdy v bezprostřední blízkosti komunikací.
Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích 1. třídy v současné době při zimním
posypu komunikací používá max. 20 g posypových materiálů na 1 m2, za jedno zimní období
se pak aplikuje cca 1 kg posypových materiálů na 1 m2. Většinou se používají posypové soli
z dolu Klodawa s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitním obsahem těžkých kovů. V poslední
době se přechází na posypové materiály ze SRN s 98,8 % NaCl.
Dále jsou splachové dešťové vody znečištěny látkami vznikajícími při provozu na pozemních
komunikacích. Těmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, úkapy ropných látek, ztráty
přepravovaných materiálů, obrusy brzdového obložení apod. Toto znečištění je minimální a
prakticky neměřitelné.
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a
budou řešeny v rámci těchto areálů. Při zřizování dočasných zařízení staveniště v trase
záměru je nutné osazení chemických WC.
Celkové množství odpadních vod
Splachové odpadní vody
Celkové množství odpadních vod je stanoveno na základě výpočtu. Výpočet vychází z
celkového úhrnu srážek za rok - 600 mm, množství srážek v zimním období 220 mm a z
plochy zpevněné vozovky.
Výpočet množství splachových odpadních vod
Období
ROK

Plocha m
8 857

Úhrn srážek
600

2

Odtok m
4 251

3
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Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ZIMA

220

vozovka

pole

0,8

0,1

Plocha m2

Odtok m 3

Q355d l/s

ΔQ355d l/s

8 857

1 559

0,12

0,01

Ze zpevněných ploch rekonstruovaných a rozšířených vozovek bude odtékat do recipientů
celkem 4,3 tis. m3 splachových vod ročně, z toho 1,5 tis. m3 v zimním období. Průměrný
roční odtok z rozšíření bude Q355d = 0,14 l/s, v zimní období 0,12 l/s.
Navýšení množství splachových odpadních vod představuje navýšení stávajícího průtoku o
∆Q355d = 0,01 l/s.
Splaškové odpadní vody
Budou vznikat pouze během výstavby u stavebních firem, jejich množství lze odhadnout na
500 m3/rok.
Technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají
Výstavba
Během výstavby bude vznikat omezené množství odpadních vod v důsledku odtoku
dešťových srážek z výstavby záměru.
U stavebních firem budou během výstavby vznikat splaškové odpadní vody.
Provoz
Při provozu budou vznikat odpadní vody v důsledku odtoku srážkových vod ze zpevněného
povrchu vozovek.
Množství vypouštěného znečištění
Splachové dešťové vody
Za celé zimní období se předpokládá aplikace 1 kg posypových materiálů na 1 m2 vozovky.
Koncentrace NaCl se předpokládá 98,8%. Přepočítávací koeficient pro obsah chloridových
iontů je 0,6.
Z toho množství se dostane do recipientu 30%, zbytek bude dle zkušeností rozptýlen do
nejbližšího okolí komunikace.
Množství vypouštěného znečištění
Plocha

Množství Cl- do recipientu (kg)

8 857
1 562
Během jednoho zimního období bude z rekonstruované vozovky odtékat celkem 1,56 t
chloridových iontů.

eko

17

team

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

Modernizace silnice II/322 v úseku Dašice- Komárov
Úsek km 1,949 60-2,991 50

Technologické odpadní vody
Množství těchto vod bude minimální a jejich vznik bude občasný. Jedná se např. o vody
používané při očistě vozidel a mechanismů. Vody použité při kropení betonů budou většinou
vypařeny nebo chemicky vázány.
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3. Odpady
Fáze výstavby
Během modernizace a provozu komunikace II/322 a mostu ev.č. 322-029 budou vznikat
různé druhy odpadů všech kategorií. Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné
zneškodnění je povinností všech původců (právnická nebo fyzická osoba oprávněná k
podnikání, při jejíž činnosti odpad vzniká), kteří se budou na výstavbě komunikace podílet
bez ohledu na původního vlastníka nebo generálního dodavatele.
Nakládání s odpady se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. a Vyhlášek č. 381/2001 až 384/2001
Sb..
Povinností každého je předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti. Odpady jejichž vzniku nelze zabránit musí být přednostně využity v souladu
s citovaným zákonem o odpadech, přičemž materiálové využití má přednost před jiným
využitím odpadů. Další povinností každého, kdo předává odpady k využití, případně
odstranění je zjistit, zda osoba, které předává odpady do vlastnictví, je oprávněna
(podle citovaného zákona o odpadech) k jejich převzetí.
Vzhledem k tomu, že v níže uvedeném seznamu odpadů, jejichž vznik je ve fázi výstavby
záměru předpokládán, jsou uvedeny i odpady kategorie nebezpečný odpad, musí osoba
nakládající s těmito odpady vlastnit souhlas příslušného správního orgánu k předmětnému
způsobu nakládání s odpady.
Množství odpadů nebylo možno v této fázi projektové přípravy stanovit, důležité však je, aby
jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a provozu.
Předpokládané hlavní druhy odpadů
Číslo

K Název

Vznik

Nakládání

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv

Příprava trasy

Kompostování
společně
s odpadem z obcí

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly

Provoz st. organizací

Recyklace

15 01 02 O Plastové obaly

Provoz st. organizací

Recyklace

15 01 04 O Kovové obaly

Provoz st. organizací

Recyklace

15 01 06 O Směsné obaly

Provoz st. organizací

Skládka

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

Oprávněná firma

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály Autopark st. organizací, Oprávněná firma
(včetně olejových filtrů jinak blíže provoz st. organizací
neurčených, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami)
16 06 01 N Olověné akumulátory

Autopark st. organizací

Recyklace

17 01 01 O Beton

Případné demolice, opravy Recyklace
stavby

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem Úpravy stáv. komunikací, Recyklace
17 03 01
výstavba
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17 04 05 O Železo a ocel

Provoz st. organizací

Recyklace

17 04 07 O Směsné kovy

Provoz st. organizací

Recyklace

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem Zemní práce,
17 05 03
pro stavbu

nevhodná Rekultivace, uložení
skládce zemin

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

na

Recyklace, skládka

20 03 01 O Směsný komunální odpad

Pracovníci st. organizací, Příslušná firma
parkoviště

20 03 03 O Uliční smetky

Čištění komunikací

Příslušná skládka

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

K Název

Vznik

Nakládání

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad

Údržba příkopů

kompostování

20 03 03 O Uliční smetky

Čištění komunikací

Příslušná skládka

Před uvedením posuzovaného úseku silnice do provozu bude silnice zahrnuta do
odpadového hospodářství provozovatele. Bude vedena evidence odpadů, ve které bude
stanoveno množství, místo vzniku a způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů
vznikajících při provozu silnice.
K tomuto bodu navrhujeme následující opatření:
V dalších stupních projektové přípravy doporučujeme stanovit konkrétní místa,
nádoby a systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro
ostatní látky škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby. To
se týká nejen odpadů při výstavbě vzniklých, ale i odpadů případně nalezených
při výstavbě.
Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich
likvidace.

4. Hluk a vibrace
Výstavba
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při stavbě
uvažovaného záměru.
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Hluk rypadel používaných při stavbách pozemních komunikací se udává mezi 80 - 95 dB(A)
ve vzdálenosti 5 m, hluk nákladních vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m.
Provoz
Silnice II/322 je liniovým zdrojem hluku, který vzniká v důsledku provozu vozidel po
komunikaci.
Vzhledem k tomu, že hluková problematika u tohoto typu staveb je jednou z klíčových, je
podrobně řešena v dalších částech oznámení.
Vibrace
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů. Za provozu
komunikace budou vznikat vibrace v důsledku jízdy vozidel.
Vibrace se projevují max. do vzdálenosti několika desítek metrů, dosahují frekvencí 30 - 150
Hz a amplitud několika desítek µm. Dle odborné literatury a praktických zkušeností
nedochází při automobilovém provozu na silnicích ke vzniku nadlimitních vibrací.
Stavba a provoz oznamovaného záměru nebude zdrojem nadměrných vibrací.

5. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Stavba a provoz oznamovaného
elektromagnetického záření.

záměru
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C.

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
1.1

Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability
Záměr modernizace silnice přetíná lokální biokoridor vodního toku Lodrantka. Biokoridor je
převeden pod silnicí modernizovaným mostem (viz fotodokumentace). Za normálního
průtoku zůstává mezi pilířem mostu a břehovou hranou suchý pruh břehu, který
pravděpodobně vyhovuje pohybu malých savců podél vodního toku. Vzhledem k malé výšce
k dolní hraně vozovky (strop mostu), by bylo vhodnější při rekonstrukci mostu vytvořit větší
prostor průchodu pod mostem s navedením drobných obratlovců od komunikace pod most.
Mělo by dojít k omezení střetů drobných obratlovců s projíždějícími vozidly. To platí také pro
případnou migraci vydry, která v případě že jí nevyhovuje podchod podél vodního toku,
přechází most přes komunikaci a dostává se tak do ohrožení projíždějícími vozidly.
Krajinný ráz
Oznamovaný záměr je realizován v trase stávající komunikace, tudíž svým charakterem
výrazně nezasáhne do krajinného rázu. Trasa komunikace a její niveleta jsou navrženy tak,
že výrazně nezasahují do morfologie terénu, resp. vhodně využívají současnou topografii
terénu.

1.2

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zvláště chráněná území
Lesní porosty okolo kóty Žernov a dva přilehlé rybníky (Mordýř a Šmatlán) severně od
zájmového území jsou registrovány v kategorii přírodní rezervace Žernov (PR Žernov).
Rezervace chrání pestrou mozaiku společenstev dubohabřin, rybníků, rákosin a mokrých luk.
V lese západně od Dašic se nachází přírodní památka Přesyp u Malolánského (PP Přesyp u
Malolánského). Chráněné území je tvořeno pískovcovým přesypem zalesněným
monokulturou borovice lesní. Hlavním důvodem ochrany je populace kriticky ohrožené
ostřice pískomilné (Carex pseudobrizoides), která roste ještě na několika místech
v bezprostřední blízkosti chráněného území. Jihovýchodně od silnice III/322 se nachází další
dvě přírodní památky Boršov u Litětin (PP Boršov u Litětin) a Pětinoha (PP Pětinoha). PP
Boršov u Litětin na západním okraji Lodrantské obory tvoří slatinná louka asociace
Molinietum coeruleae, která je zbytkem někdejších typických lučních porostů Polabí
s početnou populací hvozdíku pyšného (Dianthus superbus) a hořce hořepníku (Gentiana
pneumonanthe). PP Pětinoha, cca 2 km jihovýchodně od obce Horní Jelení, je zajímavou
ukázkou rašelinných společenstev blížících se svým charakterem vrchovištnímu rašeliništi
s podhorskými a horskými druhy rostlin v malé nadmořské výšce, v zátopové zóně u malého
lesního rybníku.
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Zájmy soustavy Natura 2000 v České republice
V blízkosti plánovaného rozšíření silnice III/322 prochází jižní hranice vyhlášené lokality
soustavy Natura 2000-CZ0531013 Komárov (Ptačí oblast ČR) s výskytem zimující populace
motáka pilicha (Circus cyaneus) a kalouse pustovky (Asio flammeus). Severovýchodně od
zájmového území zaznamenáme nivu řeky Orlice, která je lokalitou soustavy Natura 2000CZ0524049 Orlice a Labe (Evropsky významná lokalita ČR). V nivě toku Orlice převládají
luční společenstva, která představují aluviální psárkové louky, vlhké pcháčové louky, vlhká
tužebníková lada, méně potom střídavě vlhké bezkolencové louky a vlhké acidofilní
doubravy. Na velmi zamokřených stanovištích dominují říční rákosiny a vegetace vysokých
ostřic. Nivu hojně doprovázejí vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp. mokřadní
vrbiny, pouze ve zbytcích jsou zachovány porosty lužní vegetace. Naturová lokalita je
významná výskytem vydry říční (Lutra lutra), klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia),
ledňáčkem říčním (Alcedo atthis), kulíkem říčním (Charadrius dubius), pisíkem obecným
(Actitis hypoleucos). Spojená Orlice do Albrechtic představuje jedinečnou lokalitu pro stabilní
rozmnožující se populaci bolena dravého (Aspius aspius).
K významnosti vlivu záměru na lokality Natura 2000 bylo vydáno samostatné vyjádření pod
značkou 13318/2009/OŽP/Pe. V tomto vyjádření příslušný orgán ochrany přírody a krajiny,
kterým je Krajský úřad Pardubického kraje vylučuje vliv záměru na lokality soustavy Natura
2000.

1.3

Ochranná pásma

Stavba bude realizována v ochranném pásmu vodního toku, vodovodu, kanalizace a
elektrického nadzemního vedení VN.

1.4

Architektonické a jiné historické památky

Památkově chráněné objekty se v trase oznamovaného záměru nenacházejí.
V případě výskytu archeologických památek bude umožněn záchranný archeologický
výzkum (zpracování dokumentace).
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
2.1

Ovzduší

Klimatické charakteristiky
Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního podnebí
mírného pásu (Jůza 1958). Pro tento pás je charakteristické mírně oceánicky laděné klima s
přechodem do mírné kontinentality, tzn. mírné léto, na srážky poměrně bohaté, mírná zima, s
poměrně krátkým obdobím mrazu.
Teplá oblast T2 je charakterizována délkou vegetačního období (průměrná denní teplota nad
10°C) 160 - 170 dnů, ročním úhrnem srážek 550 - 700 mm, z toho za vegetační období 350 400 mm a průměrnou roční teplotou 8 - 8,5°C.
Roční průměrné maximum sněhové pokrývky dosahuje 15 – 20 cm.

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

Charakteristika
počet letních dnů
počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a vyšší
počet mrazových dnů
počet ledových dnů
průměrná lednová teplota
průměrná červencová teplota
průměrná dubnová teplota
průměrná říjnová teplota
početní dní se srážkami 10 mm a více
suma srážek za období IV-IX
suma srážek za období X-III
počet dní se sněhovou pokrývkou
počet zamračených dní
počet jasných dní

50-60
160-170
100-110
30-40
-2 - -3
18-19
8-9
7-9
90-100
350-400
200-300
40-50
120-140
40-50
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Mapa klimatické regionalizace (Quitt 1975).

Průměrné měsíční úhrny srážek mm
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

37

35

29

41

69

70

93

76

49

47

39

36

621

Zastoupení jednotlivých směrů větru %
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Calm

6,04

8,30

10,56

10,19

7,15

9,92

22,03

13,42

12,41

Znečištění ovzduší
Znehodnocení ovzduší místním průmyslem je nepodstatné. Hlavním zdrojem znečištění
ovzduší v dané lokalitě jsou především výfukové plyny automobilové dopravy a lokální
vytápění.
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Imisní situace
Současná imisní situace v lokalitě
Hodnocení kvality venkovního ovzduší je provedeno na základě imisních limitů, stanovených
v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Porovnávány jsou koncentrace suspendovaných částic
PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu, které představují
charakteristické znečišťující látky z hlediska vlivů automobilové dopravy. Imisní limity stanoví
nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
Přípustné úrovně znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky
na sledování kvality ovzduší
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se
vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak
101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.
Část A
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a
meze tolerance

1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Přípustná četnost překročení
Znečišťující látka Doba průměrování

Imisní limit
za kalendářní rok

Oxid siřičitý

1 hodina

350 μg.m-3

24

Oxid siřičitý

24 hodin

125 μg.m-3

3

10 mg.m-3

-

Oxid uhelnatý

maximální

denní

osmihodinový průměr1)

PM10

24 hodin

50 μg.m-3

35

PM10

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

-

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 μg.m-3

-

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

Doba průměrování

Přípustná četnost překročení

Imisní limit

za kalendářní rok

-3

200 μg.m

1 hodina

18

-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg.m

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 μg.m-3

-

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka

Doba průměrování

2006

2007
-3

2008
-3

2009
3

Oxid dusičitý

1 hodina

40 μg.m

30 μg.m

20 μg.m

10 μg.m-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

8 μg.m-3

6 μg.m-3

4 μg.m-3

2 μg.m-3

Benzen

1 kalendářní rok

4 μg.m-3

3 μg.m-3

2 μg.m-3

1 μg.m-3

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid siřičitý

kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)

20 μg.m-3

Oxidy dusíku1)

1 kalendářní rok

30 μg.m-3

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého
vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.
Část C
Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle
1. Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka

Doba průměrování

Cílový imisní limit1)

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

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

Doba průměrování

Cílový imisní limit

Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový průměr1)
Ochrana vegetace

AOT403)

120 μg.m-3 2)
18000 μg.m-3.h4)
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Poznámky:
1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00
hodin;
2) Cílový imisní limit nesmí být překročen ve více než 25ti dnech za kalendářní rok,
zprůměrováno za tři kalendářní roky;
3) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací
větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze
hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových
hodnot v letním období (1. května - 31. července);
4) Zprůměrováno za pět kalendářních let.
3. Dlouhodobé imisní cíle troposférického ozonu
Účel vyhlášení

Doba průměrování

Dlouhodobý imisní cíl

Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
Ochrana vegetace

AOT401)

120 μg.m-3
6000 μg.m-3.h

Poznámka: 1) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou
koncentrací větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím
pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z
hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července); zprůměrováno za jeden
kalendářní rok.
Nově jsou zavedeny imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace stanovené pro oxidy
dusíku, které mají být v souladu s platnou legislativou (Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší) plněny na celém území republiky, kromě
zastavěných oblastí.
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky a
dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2007 leží posuzovaná oblast v území s koncentracemi:
roční průměr NO2

≤ 26 µg/m3

roční průměr NOx

≤ 19,5 µg/m3

roční průměr PM10

20 – 30 µg/m3

36. nejvyšší denní koncentrace PM10

30 – 50 µg/m3

roční průměr benzen

≤ 2 µg/m3
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≤ 0,4 ng/m3.

roční průměr benzo(a)pyren

2.2

Voda

Podzemní vody
Hydrogeologické poměry
Podle hydrogeologické rajonizace ČR patří zájmové území do východní části rajonu 436 –
Labská křída, charakterizované malou mocností jediného bazálního cenomanského
kolektoru A, který místy i chybí. V rajónu dominuje horninové souvrství v nepropustné jílovité
labské fácii.
V širším okolí je na kvartérní fluviální uloženiny vázána poměrně významná zvodeň a to
zejména v souvislosti s údolní terasou a v ní na prohloubené koryto řeky Loučné. Zvodeň je
v hydraulické spojitosti s vodou povrchového toku. Hladina podzemní vody je většinou volná,
v hloubce několika málo metrů pod terénem. Propustnost je průlinová, koeficient filtrace je
řádově 10-5 až 10-6 m.s-1, s výjimkou povrchové vrstvy, kde je nižší.
Za přirozeného režimu se podzemní vody odvodňují do erozní základny Loučné a hlavním
zdrojem dotace kolektoru jsou atmosferické srážky.
Podloží křídové horniny tvoří bazální izolátor.
Z lokálního hydrogeologického hlediska je území bezprostředního okolí mostního objektu
málo významné. Místně se vyskytují pouze výskyty podzemních vod infiltračních, které
pronikly do horninového systému průsakem povrchových vod propustnějšími materiály
kvartéru, případně vcezováním z vodních toků. Tyto výskyty jsou nejaktivnější zejména po
období vydatných srážek, případně po tání sněhu.
Povrchové vody
Posuzované území náleží povodí Lodranky č. h. p. 1-03-02-075 (III.). Pramení u Jaroslavi ve
výšce 276 m n. m., ústí zprava do Loučné pod Dašicemi v 223 m n. m., plocha povodí 45,8
km2, délka toku 15,2 km, průměrný průtok u ústí 0,23 m3/s. Mimopstruhové voda.

2.3

Půda

Z pedologického hlediska je zájmové území upravovaného úseku silnice II/322 rovinaté
s nadmořskou výškou 229- 230 m.n.m. Půdotvorným substrátem území zde jsou především
mocnější akumulace fluviálních pleistocénních i holocenních terasových štěrkopísků a zčásti
i eluviálně – deluviální produkty jílovitých hornin svrchní křídy. Detailněji jsou zdejší půdy
hodnoceny v rámci přehledných map BPEJ nebo údajů o pozemcích evidovaných
příslušným pozemkovým úřadem. Dle údajů příslušného pozemkového úřadu jsou půdy
dotčených pozemků evidovány především v bonitách půdy 3.19.01 a 3.20.01
Obecně jsou půdně - ekologické jednotky (dále jen BPEJ), kodifikovány takto:
a) klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst
a vývoj zemědělských plodin; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu
b) hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež
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jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí,
hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií
terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,
c) sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského
pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich
kombinace,
d) skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a
kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu,
která je výsledkem jejich kombinace.
Dle uvedené kodifikace se tedy jedná o půdy v klimatickém rajonu MT2, v rovinatém území,
se všesměrnou expozicí a se slabou skeletovitostí a hlubokou hloubkou půdního profilu.
Z hlediska druhu hlavních půdních jednotek (HPJ) jsou zdejší půdy vedeny jako půda drnová
(regosol) nebo půda hnědá, místy oglejená na terasových sedimentech nebo na slínu.

2.4

Horninové prostředí

Geomorfologické poměry
Ze širšího geomorfologického pohledu je zájmové území součástí Pardubické kotliny,
subprovincie Východolabská tabule, jako rozlehlé terénní sníženiny rozprostírající se podél
toku Labe mezi Jaroměří a Týncem nad Labem. Jedná se o oblast s reliéfem niv a nejnižších
teras.
Celkově má okolní terén v oblasti rovinatý charakter (229 – 230 m n. m.) v údolní nivě řeky
Loučné, která je zde největší vodotečí štěrkovitých sedimentů fluviálního původu. Terasové
sedimenty vyplňují deprese v předkvartérním reliéfu a lze je zařadit do akumulační fáze riss.
Štěrky jsou v holocénu erozní činnosti řeky částečně oddenudovány a nahrazeny písčitými
sedimenty.
Ve zkoumaném prostoru mostního objektu nejsou nesoudržné štěrkopísčité sedimenty
vyvinuty.
Nejmladším zástupcem kvartérních sedimentů jsou holocenní nivní sedimenty, tj. náplavové
povodňové hlíny a jíly. V zájmovém prostoru se jedná prakticky o jediného zástupce
kvartérních sedimentů. Písčité jíly jsou ověřeny do hloubky 2,40 m a vykazují svrchu tuhou
až pevnou, níže pouze tuhou konzistenci.
Navážky jsou zastoupeny pouze zemním materiálem, deponovaným zde po výstavbě
mostního objektu. oblasti, protékající cca 1800 m jižně od zájmového místa.
Geomorfologické zařazení oblasti do aluviální nivy řeky Loučné předurčuje složení
kvartérního pokryvu. Křídové horniny jsou v širší oblasti překryty akumulacemi pleistocenních
Geologické poměry
Posuzované území přísluší z regionálně-geologického hlediska k jednotce české křídové
pánve (jihovýchodní okraj), k litofaciální oblasti labské s monoklinálně uloženými zpevněnými
pelitickými sedimenty tvořícími monotónní souvrství s mírným úklonem k SV.
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Předkvartérní podloží je tvořeno teplickým souvrstvím (spodní a střední coniak). Litologicky
se jedná převážně o vápnité jílovce až slínovce místy silicifikované, šedé až hnědošedé
barvy, ve svrchních partiích rozložené na plastické jíly, níže zvětralé a střípkovitě rozpadavé.
Směrem do podloží tyto horniny přecházejí do navětralých partií, silně až středně
rozpukaných. Rozpad je polyedrický (nepravidelný), vrstevnatost tence deskovitá až
lavicovitá. Pukliny jsou převážně sevřené, nevyhojené s hnědými a rezavohnědými povlaky
oxidů Fe na plochách diskontinuit. Mocnost uvedeného souvrství činí téměř 200 m.
Strop zcela zvětralých jílovců, pravděpodobně s mírně ukloněným povrchem je průzkumnými
pracemi ověřen v hloubce 2,40 m pod terénem, tj. v úrovni 226,64 m n. m. Silně zvětralé
slínovce tř. R5 jsou zastiženy v hloubce 4,10 m, tj. v úrovni 224,94 m n. m. Povrch
kvalitnějších poloskalních hornin lze v zájmové lokalitě očekávat až v hloubkách větších než
10-15 m.

2.5

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Zájmové území se nenachází v oblasti chráněných ložiskových území (CHLÚ) ani
registrovaných ložisek či oblastí se schválenými dobývacími prostory vyhrazených, případně
nevyhrazených nerostů.

2.6

Fauna a flóra

Fauna
Seznam nalezených zoologických druhů
Obojživelnící a plazi na lokalitě zjištěny nebyli. Lokalita není vhodná pro rozmnožování
obojživelníků. Nevyskytují se na ní žádné přetrvávající vodní plochy.
Třída ptáci (Aves)
V následující tabulce jsou uvedeny druhy zjištěné nebo předpokládané v posuzovaném
území. Je li v kolonce uveden znak + znamená souhlas s hlavičkou tabulky. Je li uveden
znak ? nelze tuto skutečnost jednoznačně potvrdit. Je-li v kolonce uveden znak – není
předpoklad že vazba uvedená v hlavičce je platná. Znak § uvádí, že druh je chráněn
zákonem 114/1992 Sb., resp, že je uveden ve vyhlášce 395/1992 Sb.
Aves
Ptáci

Hnízdí Potrav. Vyhlá
vazba ška
395

Brhlík lesní (Sitta europaea)

-

-

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

-

?

Kos černý (Turdus merula)

-

?

Sojka

obecná

(Garrulus -
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glandarius
Stehlík
obecný
carduelis)

(Carduelis -

?

velký -

-

(Emberiza +

+

(Troglodytes -

-

Strakapoud
(Dendrocopos major)
Strnad
obecný
citrinella)
Střízlík obecný
troglodytes)

Sýkora koňadra (Parus major)

-

?

(Parus -

?

(Carduelis -

+

(Falco -

?

Sýkora
modřinka
coeruleus)
Zvonek
chloris)
Poštolka
tinunculus)

zelený
obecná

Poznámky ke třídě ptáci
Většina druhů lokalitu navštěvuje pouze z důvodu návštěvy stromořadí ovocných stromů.
Poštolka obecná příležitostně loví po posekání příkopů. Jediným hnízdičem je strnad
obecný.

Třída Mammalia – savci
Myšice druhy – Apodemus sp.
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Hryzec vodní (Arvicola terrestris)
Zajíc polní (Lepus europeus)

Flóra
Základní charakteristika
Biogeograficky patří území do Hercynské podprovincie. Biogeografický region Pardubický.
Tento bioregion zabírá silně pozměněnou krajinu polabského luhu, s pouhými zbytky větších
lesních komplexů a s typickou ochuzenou faunou nížinných poloh hercinského původu.
Geomorfologicky patří území do celku Východolabské tabule, podcelku Pardubické kotliny.
Podloží tvoří pleistocénní štěrkopísky. Na lokalitě se vytvořily kambizemě arenické z písků a
štěrkopísků.
Území se řadí k teplé oblasti T2.
eko

32

team

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

Modernizace silnice II/322 v úseku Dašice- Komárov
Úsek km 1,949 60-2,991 50

Dotčené území patří do oblasti termofytika, fytogeografický okres Východní Polabí, podokres
Pardubické Polabí. Na mapě potenciální přirozené vegetace byly vymapovány jilmová
doubrava (Querco-Ulmetum) a lipová doubrava (Tilio-Betuletum).

Charakteristika lokality
Hodnocená lokalita pro má liniový charakter - jedná se o relativně úzký pruh území
v souběhu se stávající komunikací. V minulosti byly podél komunikace vysázeny polokmeny
ovocných stromů, které jsou vlivem stárnutí prořídlé. Výsadba je lokalizována mimo krajnice
komunikace . V současné době stromy vytváří interakční prvek v zorněné krajině. Vzhledem
k tomu, že silnice kopíruje hranice původní držby pozemků, jedná se o velmi cenný prvek
v silně kulturně zatížené krajině širší nivy řeky Loučné.
Dalším důležitým prvkem je tok Lodrantky, který protéká celou aglomerací Litětiny, Horní
Roveň, Dolní Roveň a Komárov . V místech kde opouští tuto aglomeraci, kříží sledovanou
komunikaci.

Časové určení pozorování
Lokalita byla navštívena vícekrát v jarních měsících roku 2009. Pro úplnost byla provedena
orientační fotodokumentace.

Botanická část
Níže uvedené hodnocení zájmové lokality vzniklo na základě dat získaných během terénního
floristického průzkumu, který proběhl v měsíci dubnu roku 2009 v úseku plánovaného
rozšíření silnice III/322 Dašice-Komárov.
Botanický průzkum byl zpracován komplexně v celém zájmovém území za použití
standardních floristických metod. Zaznamenávány byly pouze taxony vyšších cévnatých
rostlin a nomenklatura taxonů odpovídá Klíči ke květeně ČR (Kubát 2002). Pro studium
vegetace byly použity metody curyšskomontpellierské školy (Moravec et al. 1994) a jména
syntaxonů byla sjednocena podle přehledu rostlinných společenstev ČR (Moravec et al.
1995), respektive dle Moravce (Moravec et al. 1982) a Chytrého (Chytrý et al. 2007).

Fytogeografická charakteristika a geobotanická rekonstrukce
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje vymezenou oblast do
fytogeografické oblasti Termofytika (Thermophyticum), obvodu České termofytikum
(Thermobohemicum), fytogeografického okresu Východní Polabí, podokresu Pardubické
Polabí (15c), viz Mapa regionálně fytogeografického členění ČSR (Skalický1988).
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MAPA FYTOGEOGRAFICKÉHO ČLENĚNÍ ČSR (SKALICKÝ 1988)

Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) náleží převážná
část zájmového území k asociaci 1. Pruno-Fraxinetum (střemchová jasenina), místy
v komplexu s Alnion glutinosae (mokřadními olšinami). Mapovací jednotka je v těsném
kontaktu s asociací 7. Melampyro nemorosi-Carpinetum (černýšová dubohabřina), která
do zájmového území částečně zasahuje, viz Mapa potenciální přirozené vegetace ČR
(Neuhäuslová et al. 1998).
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MAPA POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÉ VEGETACE ČR (NEUHÄSLOVÁ et al. 1998)

Charakteristika zájmové lokality
Zájmové území, kde se uskutečnil floristický průzkum, se nachází v úseku silnice III/322 mezi
obcemi Komárov a Dašice, v katastrálním území Komárov u Holic a Dašice, okres
Pardubice, kraj Pardubický. Průměrná nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 228 m n. m.
(“suprakolinní“ výškový vegetační stupeň kopcovin, lesní vegetační stupeň dubovobukový),
průměrná sklonitost se pohybuje okolo 0,3o.
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MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Aktuální stav vegetace
Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že modernizace úseku silnice III/322 se
dotkne zejména travinobylinného příkopu po obou stranách silnice s vysázeným
stromořadím ovocných dřevin. Silniční příkopy jsou přerušené pouze v úseku křížení
s nezpevněnými cestami, s vodním tokem Lodrantka a jeho levostranným přítokem. V celém
zájmovém úseku na silniční příkopy navazují především polní monokultury, část intravilánu
Komárova a trvalé travní porosty.
Při zpevněných okrajích silnice III/322 zaznamenáme sporadickou vegetaci především
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae cristati (Polygonum aviculare
agg., Poa annua subsp. annua) a vytrvalých druhů svazu Cynosurion cristati (Achillea
millefolium, Matricaria discoidea, Plantago major subsp. major, Lolium perenne, Ranunculus
repens, Taraxacum sect. Ruderalia), na které navazují travinobylinné linie dosahující celkové
pokryvnosti okolo 90–100%. V druhovém složení se zde vyskytují mezofilní a nitrofilní druhy
květnatých lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně s druhy rumištních
stanovišť, čímž dochází k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními ruderálními
společenstvy. Liniové travinobylinné porosty jsou pravidelně sečeny a ráz porostu určují
zejména trávy jako Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Alopecurus pratensis, Dactylis
glomerata, Festuca pratensis, F. rubra s. lat., Poa pratensis, Trisetum flavescens a
dvouděložné byliny Achillea millefolium, Ballota nigra, Carex caryophyllea, Cerastium
holosteoides subsp. triviale, Crepis biennis, Galium verum s. str.,Geranium pratense,
Leontodon spp., Luzula campestris s. str., Melilotus albus, Plantago media agg., Rumex
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acetosa, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat., Vicia sepium, Veronica
chamaedrys. Vysokou stálost zde vykazují také okoličnaté byliny (Aegopodium podagraria,
Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Heracleum sphondylium s. lat., Pastinaca
sativa s. lat.). V biotopu silničního příkopu, který sousedí s blokem orné půdy, převládají
ruderální a synantropní druhy jako např. Agrostis stolonifera, Avena fatua, Arctium
tomentosum, Artemisia vulgaris, Convonvulus arvensis, Cirsium arvense, Elytrigia repens,
Glechoma hederacea, Lapsana communis, Lolium perenne, Plantago major subsp. major,
Tripleurospermum inodorum, Trifolium repens, Urtica dioica aj. Protihlukovou stěnu tvoří
stromořadí Malus domestica a pařezové výmladky Prunus domestica.
Nezpevněné cesty v území s nízkými, řídkými nezapojenými porosty nebo se středním
travnatým pásem jsou reprezentovány především druhy snášející disturbanci z asociace
vytrvalé travinné vegetace sešlapávaných míst Lolietum perennis (Lolium perenne, Plantago
major subsp. major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa annua subsp. annua, Polygonum
aviculare agg.) a druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako Agrostis
stolonifera, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Potentilla anserina, Festuca pratensis,
Poa pratensis aj.
U břehových porostů směrově i spádově upravených vodních toků převládají vzrůstem vyšší
druhy bylin a trav (Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Cirsium oleraceum,
Lysimachia vulgaris, Dactylis glomerata, Chaerophyllum aromaticum, Heracleum
sphondylium s. lat., Filipendula ulmaria, Phalaris arundinacea, Phragmites australis,
Epilobium angustifolium, E. hirsutum, Poa trivialis, Reynoutria japonica, Symphytum
officinale, Tanacetum vulgare). Z dřevin jsou u vodního toku Lodrantka pomístně významné
porosty Populus x canadensis, Salix spp., Sambucus nigra. V dřevinném břehovém porostu
levostranného přítoku Lodrantky zaznamenáme v blízkosti silnice III/322 dřevinný břehový
porost tvořený druhy Malus domestica, Crataegus spp., Prunus domestica, P. spinosa, Pyrus
communis.
Sousedící polní monokultury převážně obilovin a olejnin s konvenčním hospodařením mají
vlivem komplexních intenzifikačních faktorů velmi redukovanou druhovou skladbu segetálové
vegetace, u které se výrazně projevuje vliv agrotechniky a celkově způsob konvenčního
obhospodařování. Sukcese společenstva je každoročně blokována orbou, přípravou půdy,
pěstitelskými metodami kulturních rostlin, hnojením a ošetřováním herbicidy různého
chemického složení (podstatnější rozdíly v druhovém zastoupení polních plevelů můžeme
pozorovat pouze mezi ozimy a jařinami). Těžiště výskytu plevelové vegetace je soustředěno
především na polní okraje nebo úzké pojezdové pruhy, které nejsou zasažených herbicidy,
kde zaznamenáme pouze běžně rozšířené druhy plevelů přesahujících z jiných společenstev
jako např. Anthemis arvensis, Avena fatua, Capsella bursa-pastoris, Euphorbia cyparissias,
Equisetum arvense, Fallopia convonvulus, Galium aparine, G. pusillum, Lamium,
amplexicaule, Lamium purpureum, Medicago lupulina, Thlaspi arvense, Viola arvensis. Tam,
kde jsou agrocenózy v kontaktu s liniemi nezpevněných cest je plevelová vegetace
doprovázena ruderálními a synantropními druhy jako např. Agrostis stolonifera, Artemisia
vulgaris, Convonvulus arvensis, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Elytrigia repens,
Glechoma hederacea, Lapsana communis, Lolium perenne, Plantago major subsp. major,
Tripleurospermum inodorum, Trifolium repens, Urtica dioica aj.
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Trvalé travní porosty v kontaktu se silničními příkopy zaznamenáme pouze v blízkosti části
obce Komárov. Floristicky svým složením odpovídají různě degradovaným fázím svazu
Arrhenatherion elatioris s ochuzeným druhovým spektrem bez výrazné přítomnosti
diagnostických druhů a s pokryvností dvojvrstevného bylinného patra dosahující 100%. Ráz
porostu vzhledem k celkové intenzifikaci a eutrofizaci určují pouze některé dominanty jako
např. Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Festuca rubra s. lat., Phleum pratense, Poa
pratensis, Trisetum flavescens a dvouděložné byliny Achillea millefolium, Cerastium
holosteoides subsp. triviale, Geranium pratense, Heracleum sphondylium s. lat., Leontodon
autumnalis, L. hispidus subsp. hispidus, Medicago sativa, pampelišky ze skupiny Taraxacum
sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat., T. repens, Rumex acetosa, Veronica chamaedrys,
Vicia cracca.
V konci úpravy silnice III/322 (km 2,99150) zaznamenáme podél silnice v intraviánu obce
Komárov antropogenní plochy zájmového území mají vyvinutou buď jen velmi sporadickou
vegetaci, nebo jsou tvořeny travinobylinnými porosty, které je obtížné syntaxonomicky
zařadit. Jedná se většinou o sekundární a odvozená společenstva, částečně zařaditelná do
řádu Arrhenatheretalia, všeobecně s vysokým podílem ruderálních, synantropních a
invazních druhů Achillea millefolium, Aliaria petiolata, Artemisia vulgaris, Chelidonium majus,
Cirsium arvense, Convonvulus arvensis, Dactylis glomerata, Glechoma hederacea, Geum
urbanum, Heracleum sphondylium s. lat., Lolium perenne, Plantago lanceolata, Plantago
major subsp. major, Potentilla anserina, Ranunculus repens, Reynoutria japonica, Veronica
chamaedrys, Tanacetum vulgare, Urtica dioica. Bylinné patro je doplněno výsadbami nebo
nálety dřevin Clematis spp., Rhus hirta,Tilia platyphyllos aj.
Výsledky botanického průzkumu – botanický seznam.
Aegopodium podagraria L.

bršlice kozí noha

Agrostis capillaris L.

psineček obecný

Agrostis stolonifera L.

psineček výběžkatý

Achillea millefolium L.

řebříček obecný

Ajuga reptans L.

zběhovec plazivý

Alchemilla vulgaris L. s. str.

kontryhel ostrolaločný

Aliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande

česnáček lékařský

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

olše lepkavá

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

Angelica sylvestris L.

děhel lesní

Anthemis arvensis L.

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum L.

tomka vonná

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

kerblík lesní

Apera spica-venti (L.) P.B.

chundelka metlice

Arctium lappa L.

lopuch větší

Arctium tomentosum Mill.

lopuch plstnatý

Armoracia rusticana G., M. et Sch.

křen selský
eko
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Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius

ovsík vyvýšený pravý

Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

Atriplex patula L.

lebeda rozkladitá

Avena fatua L.

oves hluchý

Avenula pratensis (L.) Dum. subsp. pratensis

ovsíř luční pravý

Avenula pubescens (Huds.) Dum.

ovsíř pýřitý

Ballota nigra L.

měrnice černá

Bellis perennis L.

sedmikráska obecná (chudobka)

Brasica napus L. subsp. napus

brukev řepka olejka

Bunias orientalis L.

rukevník východní

Calamagrostis epigeios (L.) Roth

třtina křovištní

Campanula patula L.

zvonek rozkladitý

Campanula persicifolia L.

zvonek broskvolistý

Campanula trachelium L.

zvonek kopřivolistý

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.

kokoška pastuší tobolka

Carex caryophyllea Latourr.

ostříce jarní

Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Möschl

rožec obecný pravý

Cichorium intybus L. subsp. intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset

Cirsium oleraceum (L.) Scop

pcháč zelinný

+ Clematis L. spp.

plamének

Convonvulus arvensis L.

svlačec rolní

Crataegus laevigata (Poiret) DC.

hloh obecný

Crepis biennis L.

škarda dvouletá

Dactylis glomerata L.

srha laločnatá

Daucus carota L. subsp. carota

mrkev obecná pravá

Deschampsia cespitosa (L.) P. B.

metlice trsnatá

Echinochloa crus-galli (L.) P.B.

ježatka kuří noha

Elytrigia repens (L.) Nevski

pýr plazivý

Epilobium angustifolium L.

vrbovka úzkolistá

Epilobium ciliatum Rafin

vrbovka žlaznatá

Epilobium collinum C. C. Gmelin

vrbovka chlumní

Epilobium hirsutum L.

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense L.

přeslička rolní

Erigeron annuus (L.) Pers. s. str.

turan roční

Euphorbia cyparissias L.

pryšec chvojka

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve

opletka obecná

Festuca ovina L. s. lat.

kostřava ovčí
eko
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Festuca pratensis Huds.

kostřava luční

Festuca rubra L. s.lat.

kostřava červená

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

tuženík jilmový

Fragaria vesca L.

jahodník obecný

Galeopsis pubescens Besser

konopice pýřitá

Galeopsis tetrahit L.

konopice polní

Galium aparine L.

svízel přítula

Galium verum L. s. str.

svízel syřišťový

Geranium pratense L.

kakost luční

Geranium pusillum Burm. fil.

kakost maličký

Geranium robertianum L.

kakost smrdutý

Geum urbanum L.

kuklík městský

Glechoma hederacea L.

popenec obecný

Heracleum sphondylium L. s. lat.

bolševník obecný

Hieracium murorum L.

jestřábník zední

Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Chaerophyllum aromaticum L.

krabilice zápašná

Chelidonium majus L.

vlaštovičník větší

Chenopodium suecicum J. Murr

merlík švedský

Impatiens parviflora DC

netýkavka malokvětá

Juncus effusus L.

sítina rozkladitá

Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis

chrastavec rolní pravý

Lamium album L.

hluchavka bílá

Lamium amplexicaule L.

hluchavka objímavá

Lamium purpureum L.

hluchavka nachová

Lapsana communis L.

kapustka obecná

Lathyrus pratensis L.

hrachor luční

Leontodon autumnalis L.

máchelka podzimní

Leontodon hispidus L. subsp. glabratus (Koch) Holub

máchelka srstnatá olysalá

Leontodon hispidus L. subsp. hispidus

máchelka srstnatá pravá

Leucanthemum vulgare agg.

kopretina bílá

Linaria vulgaris Mill.

lnice květel

Lolium multiflorum Lamk.

jílek mnohokvětý

Lolium perenne L.

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus L.

štírovník růžkatý

Luzula campestris (L.) DC. s. str.

bika ladní

Lysimachia vulgaris L.

vrbina obecná

+ Malus domestica Borkh.

jabloň domácí
eko
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Matricaria discoidea DC.

heřmánek terčovitý

Matricaria recutita L.

heřmánek pravý

Medicago lupulina L.

tolice dětelová

Medicago sativa L.

tolice setá (vojtěška)

Melilotus albus Medik.

komonice bílá

Mycelis muralis (L.) Dum.

mléčka zední

Pastinaca sativa L. s. lat.

pastinák setý

Persicaria hydropiper (L.) Delarbre

rdesno peprník

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre agg.

rdesno blešník

Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch.

devětsil lékařský

Phalaris arundinacea L.

chrastice rákosovitá

Phleum pratense L.

bojínek luční

Phragmites australis (Cav.) Steud.

rákos obecný

Picea abies (L.) Karsten

smrk ztepilý

Picris hieracioides L.

hořčík jestřábníkovitý

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

Plantago major L. subsp. major

jitrocel větší pravý

Plantago media agg.

jitrocel prostřední

Poa annua L. subsp. annua

lipnice roční pravá

Poa pratensis L.

lipnice luční

Poa trivialis L.

lipnice luční

Polygonum aviculare agg.

truskavec ptačí

Populus alba L.

topol bílý (linda)

+ Populus x canadensis Moench

topol kanadský

Potentilla anserina L.

mochna husí

Potentilla arenaria L.

mochna písečná

Potentilla erecta (L.) Räuschel

mochna nátržník

Prunella vulgaris L.

černohlávek obecný

+ Prunus domestica L.

slivoň švestka (švestka)

Prunus spinosa L.

trnka obecná

Pyrus communis L.

hrušeň obecná

Ranunculus acris L. subsp. acris

pryskyřník prudký pravý

Ranunculus auricomus agg.

pryskyřník zlatožlutý

Ranunculus repens L.

pryskyřník plazivý

Raphanus raphanistrum L.

ředkev ohnice

+ Reynoutria japonica Houtt. s. str.

křídlatka japonská

Rhus hirta (L.) Sudw.

škumpa orobincová

Rosa L. spp.

růže
eko
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Rumex acetosa L.

šťovík kyselý

Rumex acetosella L. subsp. acetosella

šťovík menší pravý

Rumex obtusifolius L.

šťovík tupolistý

Sagina procumbens L.

úrazník položený

Salix caprea L.

vrba jíva

Salix fragilis L.

vrba křehká

Sambucus nigra L.

bez černý

Scrophularia nodosa L.

krtičník hlíznatý

Sinapis arvensis L.

hořčice polní

Sisymbirum officinale (L.) Scop.

hulevník lékařský

Sonchus arvensis L.

mléč rolní

Stellaria media (L.) Vill.

ptačinec prostřední

Symphytum officinale L.

kostival lékařský

Tanacetum vulgare L.

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek

pampeliška "lékařská"

Thlaspi arvense L.

penízek rolní

+ Thuja occidentalis L.

zerav západní (túje)

Tilia platyphyllos Scop.

lípa velkolistá

Trifolium campestre Schreber

jetel ladní

Trifolium hybridum L.

jetel zvrhlý

Trifolium pratense L. s. lat.

jetel luční

Trifolium repens L.

jetel plazivý

Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.

heřmánkovec nevonný

Trisetum flavescens (L.) P. B.

trojštět žlutavý

Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

Verbascum thapsus L.

divizna malokvětá

Veronica chamaedrys L.

rozrazil rezekvítek

Veronica officinalis L.

rozrazil lékařský

Veronica persica Poiret

rozrazil perský

Veronica polita Fries

rozrazil lesklý

Veronica serpyllifolia L.

rozrazil douškolistý

Vicia cracca L.

vikev ptačí

Vicia sepium L.

vikev plotní

Vicia tetrasperma (L.) Schreber

vikev čtyřsemenná

Viola arvensis Murray

violka rolní

Viola reichenbachiana Bor.

violka lesní

eko
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POUŽITÉ ZKRATKY.
agg.

– skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných

x

– označení pro křížence (hybrid)1

s. lat.

– sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí

s. str.

– sensu stricto, taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh nebo
typová subspecie)
– druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně

+

zplaňující, v zájmovém území vysázený

2.7

Ekosystémy

Záměr modernizace silnice přetíná lokální biokoridor vodního toku Lodrantka. Biokoridor je
převeden pod silnicí modernizovaným mostem (viz fotodokumentace). Za normálního
průtoku zůstává mezi pilířem mostu a břehovou hranou suchý pruh břehu, který
pravděpodobně vyhovuje pohybu malých savců podél vodního toku. Vzhledem k malé výšce
k dolní hraně vozovky (strop mostu), by bylo vhodnější při rekonstrukci mostu vytvořit větší
prostor průchodu pod mostem s navedením drobných obratlovců od komunikace pod most.
Mělo by dojít k omezení střetů drobných obratlovců s projíždějícími vozidly. To platí také pro
případnou migraci vydry, která v případě že jí nevyhovuje podchod podél vodního toku
přechází most přes komunikaci a dostává se tak do ohrožení projíždějícími vozidly.

2.8

Krajina

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

2.9

Kulturní památky

Památkově chráněné objekty se v zájmovém území nenacházejí.

1

Pozn.: kříženci se v důsledku příznivého působení heteroze vyznačují větší životní
zdatností i vyšší užitkovostí
eko
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D.

Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
1.1

Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Negativní vliv silničních staveb se může potenciálně projevit zejména:
−

znečištěním ovzduší

−

hlukem

−

dopravními úrazy

−

znečištěním vody a půdy

Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných medií
široké spektrum emisí, se kterými se setkáváme. Nicméně některé z nich jsou dominantní a
typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti
jiným zdrojům emisí relativně zanedbatelné. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují na
160 jednotlivých položek.
Jsou to především látky:
anorganické:
- tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol
- oxidy dusíku

NO a NO2

- oxid uhelnatý

CO

- oxid siřičitý

SO2

- oxid uhličitý

CO2

organické:
- alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodíky
- benzen
- aldehydy
- fenoly
- ketony
- dehty
- polycyklické aromatické uhlovodíky
- saze
- ostatní
Některé z uvedených látek podporují vznik druhotných škodlivin - např. ozónu, peracylnitrátů,
tuhého aerosolu apod.
Stručný popis některých charakteristických emisí a jejich vliv na lidské zdraví:
eko
44 team

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

Modernizace silnice II/322 v úseku Dašice- Komárov
Úsek km 1,949 60-2,991 50

Tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol
K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu.
Setkáváme se tak s pojmy pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý prach, v zahraniční
literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové
suspendované částice (total suspended particles TSP), černý kouř (black smoke).
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující
pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce
s aearodynamickým průměrem částic do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních
dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým
průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků. K přesnému
zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které zachycují částice v určitém
rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic
aerodynamického průměru 10 µm s rychle narůstajícím záchytem menších částic a naopak
rychle klesajícím záchytem částic s větším průměrem.
K orientačnímu převodu TSP na PM10 navrhuje např. US EPA konverzní faktor 0,5 – 0,6.
Poměr PM2,5/PM10 je odhadován na 0,6. Tyto poměry se ovšem mohou významně lišit podle
oblastí a zastoupení zdrojů znečištění ovzduší.
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické
složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro
plynné škodliviny v ovzduší. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2 , tak i
NO2.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry
rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování
fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují
zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší.
Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými
mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy,
z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol,
který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém
území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice
obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným
spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě
na neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci
během minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.
V důsledku kontroly emisí se ve vyspělých zemích podařilo úroveň znečištěné ovzduší
prašným aerosolem významně snížit. V mnoha městech se průměrné roční koncentrace
PM10 pohybují v rozmezí 20-50 µg/m3 a neliší se významně od venkovských oblastí.
Koncentrace PM2,5 tvoří obvykle asi 45-65 % koncentrace PM10.
eko
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Průměrné roční koncentrace TSP v ovzduší 16 měst ČR se dle závěrečné zprávy Systému
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2000
pohybovaly od 24,9 do 80,4 µg/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 27 – 55 µg/m3. Imisní 24
hodinový limit 150 µg/m3 byl překročen pouze v Praze.
Průměrné roční koncentrace frakce PM10 se v roce 2000 pohybovaly ve 21 sídlech ČR
v rozmezí 18–46,9 µg/m3. Doporučenou roční střední hodnotu 30 µg/m3 odvozenou Státním
zdravotním ústavem z podkladů WHO překročilo 11 z 28 monitorovaných oblastí (systém
monitorování zahrnuje 20 sídel a 8 pražských obvodů). Ve 20 oblastech byla překročena
nejvyšší přípustná 24 hodinová průměrná koncentrace 82,5 µg/m3 stanovená extrapolací
z podkladů WHO.
Z výsledků systému monitorování je zřejmé, že z klasických škodlivin v ovzduší je prašný
aerosol frakce PM10 ve městech ČR nejzávažnější, neboť z 3,2 milionu obyvatel
sledovaných sídel bylo 54,9 % obyvatel v roce 2000 exponováno průměrné roční koncentraci
vyšší než 30 µg/m3 a vývojem času se tato situace spíše zvolna zhoršuje.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění
sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest,
vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a
obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a
bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do
chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic
s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento proces je
ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě, kterou v roce 1987 vydala Světová zdravotní
organizace, shrnula poznatky o účincích znečištěného ovzduší na zdraví lidí získané do
konce druhé třetiny osmdesátých let. Za prokázané krátkodobé účinky vztažené k 24
hodinovým průměrným koncentracím oxidu siřičitého a celkových suspendovaných částic
(TSP) zde uvádí zvýšení nemocnosti na akutní respirační onemocnění od koncentrace obou
škodlivin 250 µg/m3 . Při dvojnásobné koncentraci 500 µg/m3 již bylo prokázané zvýšení
úmrtnosti. Nejcitlivějším ukazatel ovlivnění zdravotního stavu bylo přechodné zhoršení
dýchacích funkcí (vitální kapacity a objemu nuceného výdechu) u dětí, které bylo zjištěno již
při koncentraci TSP 180 µg/m3. Ve vztahu k celkové roční koncentraci SO2 a TSP při
dlouhodobé expozici byla zvýšená nemocnost prokázána od koncentrace 100 µg/m3. Při
stanovení doporučených limitních hodnot byl použit bezpečnostní faktor 2 (125 µg/m3 pro
krátkodobou a 50 µg/m3 pro dlouhodobou expozici ).
Výsledky studií sledujících vztahy mezi kolísáním nemocnosti a úmrtnosti obyvatel ve
městech a úrovní znečištění ovzduší však naznačovaly, že k účinkům na zdraví dochází již
při nižších koncentracích a že se zde nedá jasně určit prahová koncentrace, která by byla
bez účinku. Dále bylo zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke
zdraví jsou jemnější frakce. US EPA stanovila standardy pro PM10 v roce 1987 (150 µg/m3
pro 24 hodinovou koncentraci a 50 µg/m3 pro roční průměr ).
Série epidemiologických studií z 80. a 90. let prokazující souvislost mezi 24 hodinovými
koncentracemi PM10 a počty úmrtí následující den v amerických městech při podstatně
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nižších koncentracích vedla k závěru, že stávající standardy nezajišťují dostatečnou úroveň
ochrany zdraví a US EPA navrhla v roce 1997 standardy i pro jemnou frakci PM2,5 (65 a 15
µg/m3), kterou označila za vhodnější ukazatel znečištění ovzduší ve vztahu k nemocnosti a
úmrtnosti. Tyto standardy i jejich zdůvodnění na základě epidemiologických studií však
narazily na kritiku a odpor zejména průmyslových skupin v USA.
Výsledky těchto epidemiologických studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními
koncentracemi PM10 a výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a
respirační onemocnění, však byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní.
Samet a spol. prokázali na základě vyhodnocení dat o úmrtnosti a denní koncentrací PM10
ve 20 největších amerických městech v letech 1987 až 1994, že zvýšení koncentrace PM10 o
10 µg/m3 vede ke zvýšení celkové úmrtnosti o 0,51 % (95% CI = 0,07-0,93), přičemž
úmrtnost z kardiovaskulárních a respiračních příčin se zvyšuje o 0,68 % (95% CI = 0,2-1,16).
Tyto výsledky jsou velmi konzistentní se závěry z předchozích studií, které publikovali
Dockery, Pope a Schwartz a ve kterých se zvýšení celkové úmrtnosti vztažené ke zvýšení
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 pohybovalo v rozmezí 0,4 - 1 %.
Zásadní dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké složky jemné frakce prašného
aerosolu se zde uplatňují a jakým mechanismem působí. Jednou z teorií je vyvolání
zánětlivých změn v plicních alveolech ultrajemnými částicemi o průměru pod 100 nm, což má
za následek uvolnění mediátorů, schopných zvýšit krevní srážlivost a tím i zvýšit riziko úmrtí
na infarkt myokardu nebo náhlé cévní příhody mozkové. Jelikož úmrtí na tyto příčiny patří
k nejčastějším, může se v exponované populaci projevit i jen malé zvýšení tohoto rizika.
Při aktualizaci doporučených limitů pro kvalitu ovzduší v 90. letech i WHO respektuje
výsledky těchto epidemiologických studií a pro suspendované částice v ovzduší (stejně jako
pro ozón) uvádí, že nelze na základě současných poznatků stanovit ještě bezpečnou
prahovou koncentraci v ovzduší a tudíž ani stanovit doporučený imisní limit.
Prokázané akutní zdravotní účinky prašného aerosolu, odpovídající výkyvům denních
imisních koncentrací většinou měřených jako PM10, zahrnují již zmíněné zvýšení denní
úmrtnosti, nárůst počtu hospitalizací pro respirační onemocnění, zvýšení spotřeby léků
k rozšíření průdušek, zvýšenou frekvenci výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu
(např. kašel), změny plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.
WHO v druhém vydání doporučení pro kvalitu ovzduší z roku 1999 proto pouze uvádí vztahy
závislosti pro procentuální denní změny těchto zdravotních parametrů a denní průměrné
koncentrace PM10 v rozmezí 20 – 200 µg/m3, zjištěné sérií epidemiologických studií.
Nestanovuje doporučené imisní limity a ponechává na zvážení jednotlivých členských států
WHO, které zdravotní parametry a v jaké úrovni použijí ke
stanovení svých
akceptovatelných imisních limitů, neboť v současné době nelze stanovit prahové imisní
koncentrace, při kterých by k těmto účinkům nedocházelo.
Studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší je podstatně
méně. Referují též o ovlivnění úmrtnosti a nemocnosti na respirační onemocnění.
Epidemiologické studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou
imisní zátěží může být o 2-3 roky kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato
redukce očekávané délky se přitom začíná projevovat již průměrných ročních koncentrací
jemných částic 10 µg/m3.
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Další nedávné studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací s výskytem
bronchitických symptomů u dětí a zhoršením plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u
dětí i dospělých.
Většina získaných poznatků pochází ze studií, které hodnotily úroveň znečištění ovzduší
frakcí částic PM10. Postupně se zvyšuje počet studií založených na frakci PM2,5 a ukazuje se,
že tento ukazatel je pro hodnocení zdravotních efektů vhodnější. Jsou též důkazy, že někdy
jsou ještě vhodnějším parametrem pro zdravotní účinky některé složky PM2,5, jako jsou
sulfáty a silně kyselé částice.
Původní imisní limity pro TZL v ČR stanovené v roce 1991 a platné až do roku 2002 (500
µg/m3 pro maximální krátkodobou koncentraci, 150 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou
koncentrace a 60 µg/m3 pro roční průměr) již nezajišťovaly dostatečnou ochranu lidského
zdraví.
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty
PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou
koncentraci, která se v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty
nyní obsahuje i imisní vyhláška k novému zákonu o ochraně ovzduší v ČR.
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů u exponované
populace na základě znalosti imisní zátěže prašným aerosolem je též možné použít vztahů,
které na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií publikovala v roce 1995
Aunanová.
Oxidy dusíku NOx, resp. NO2 – oxid dusičitý
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině
případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší
rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako
NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet na vzniku ozónu a
oxidačního smogu. Mohou též podléhat reakcím vedoucím ke vzniku řady dalších
organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem na zdraví, souhrnně označovaných jako
NOy ( HNO2, HNO3, NO3, N2O5, peroxyacetylnitrát aj.).
Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici
nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.
Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí.
Protože není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních cestách
dýchacích a proniká až do plicní periferie.Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři
mezi 200 až 410 µg/m3. Průměrné roční koncentrace NO2 se v městských oblastech obecně
pohybují v rozmezí 20 až 90 µg/m3.
Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, ročním období a
meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí představují roční průměrné koncentrace
v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší 22 měst ČR se dle závěrečné zprávy
Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR
v roce 2000 pohybovaly od 16,2 do 41,2 µg/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 23 – 33 µg/m3.
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Průměrné roční koncentrace sumy oxidů dusíku se v roce 2000 pohybovaly ve 27 sídlech
ČR kromě nejvyšších hodnot v Děčíně a Praze v rozmezí 11 – 79 µg/m3. Pouze v sedmi
z 34 monitorovaných oblastí (systém monitorování zahrnuje 26 sídel a 8 pražských obvodů)
nebyl ani v jednom dni překročen 24 hodinový imisní limit.
NO2 působí na buněčné úrovni oxidačním mechanismem, pravděpodobně reaguje přímo
s povrchovými lipidy membrán endotelových buněk a mění jejich funkce. Vyvolává dráždění
dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním
onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží. Studie zaměřené na mutagenní
a karcinogenní účinky zatím neumožňují jednoznačné závěry.
Oxidy dusíku působí též na ekosystém. Kritická úroveň koncentrace NOx v atmosféře, nad
níž se mohou objevovat přímé nepříznivé účinky na vegetaci je odhadována na 75 µg/m3
jako 24 hodinový průměr a 30µg/m3 jako roční průměrná koncentrace.
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější
ovzduší se zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových
spotřebičů. WHO uvádí průměrné koncentrace z 2–5 denních měření v bytech v 5
evropských zemích v rozmezí 20–40 µg/m3 v obývacích pokojích a 40-70 µg/m3 v kuchyních
s plynovým vybavením. V bytech situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly
tyto hodnoty cca dvojnásobné. Při používání neodvětraných kuchyňských sporáků však
může být expozice ještě podstatně vyšší, průměrná několikadenní koncentrace NO2 může
přesáhnout 200 µg/m3 s maximálními hodinovými hodnotami až 2000 µg/m3 .
Významnou pozici oxidu dusičitého mezi škodlivinami ve vnitřním ovzduší bytů potvrzují i
výsledky systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí v ČR, který provádí od roku 1993 hygienická služba. V období 1999-2000 bylo ve
čtyřech městech ČR (Brno, Hradec Králové, Plzeň a Ostrava) proměřeno v topné a netopné
sezóně 120 bytů. Průměr z naměřených tříhodinových koncentrací NO2 v kuchyni a dětském
pokoji činil 25,2 µg/m3 v topné sezóně a 23,9 µg/m3 v netopné sezóně. Maximální hodnota
byla naměřena v Brně a činila 325,9 µg/m3 v kuchyni v topné sezóně.
Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest
se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3. Krátkodobá
expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace,
jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí
subjektivní potíže již od koncentrace 900 µg/m3. U pacientů s chronickou obstrukční
chorobou plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici
koncentraci NO2 560 µg/m3.
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která
u této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí.
Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při působení
dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších úrovních
krátkodobé expozice.
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího
z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové
limitní koncentraci 200 µg/m3.
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Při poloviční koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny
nepříznivé účinky ani u citlivé části populace.
U krátkodobého působení zhruba dvojnásobné koncentrace, t.j. cca 400 µg/m3 již jsou
důkazy o malém snížení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků, přičemž riziko
vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. Vzhledem k tomu, že
astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili pokusů, trpěli jen mírnou formou tohoto
onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší citlivostí.
Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou
studií spolehlivě kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány
morfologické změny plicní tkáně podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů
až měsíců koncentracím od 640 µg/m3 a biochemické změny od koncentrace 380 µg/m3.
Koncentrace od 940 µg/m3 zvyšují u pokusných zvířat po šestiměsíční expozici vnímavost
plic vůči bakteriální a virové infekci. Snížení imunity je důsledkem změn jak buněčné, tak i
protilátkové složky obranného systému.
Výsledky epidemiologických studií u dětské populace ukazují nárůst respiračních symptomů,
délky jejich trvání a snížení plicních funkcí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné
roční koncentrace 50 – 75 µg/m3.
Meta-analýza studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov dospěla ke zjištění, že u dětí ve
věku 5 – 12 let dochází k 20 % nárůstu rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest
dýchacích při každém zvýšení koncentrace o 28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici
v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 128 µg/m3 nebo možná vyšší. I když jsou tyto studie
založeny na krátkodobém 1-2 týdenním měření koncentrací NO2, je možné tyto koncentrace
vztáhnout i na dlouhodobou expozici. Neví se však, zda se zde neprojevují spíše krátkodobá
maxima koncentrací nežli délka expozice. (Koncentrace 28 µg/m3 odpovídá v rámci
provedených studií rozdílu ročního průměru koncentrací mezi domácnostmi s elektrickými a
plynovými sporáky).
Na základě výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2 a výše uvedeného zjištění, že navýšení o 28
µg/m3 a více již vyvolává zdravotně nepříznivé účinky je WHO doporučena limitní hodnota
průměrné roční koncentrace NO2 40 µg/m3. Zdůrazňuje se přitom však fakt, že nebylo
možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně
zdravotně nepříznivý účinek neměla.
Ke kvantitativnímu odhadu nárůstu akutních respiračních syndromů u dospělé populace na
základě znalosti průměrné denní koncentrace NO2 a chronických respiračních syndromů
nebo astmatických symptomů u dětské populace na základě znalosti průměrné roční
koncentrace je možné použít vztahů, které publikovala v roce 1995 Aunanová na základě
metaanalýzy výsledků epidemiologických studií.
V EU platí pro NO2 imisní limit 200 µg/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 40 µg/m3
jako průměrná roční koncentrace a 30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu
ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány imisní vyhláškou i v ČR. V minulosti byly
u nás imisní limity stanoveny pro sumu oxidů dusíku v podobě maximální půlhodinové
koncentrace 200 µg/m3, průměrné 24 hodinové koncentrace 100 µg/m3 a průměrné roční
koncentrace 80 µg/m3.
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Benzen, (C6H6), CAS 71-43-2
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se snadno
odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavní užití je v chemickém
průmyslu při výrobě styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších sloučenin a jako aditivum do
benzinu. V minulosti byl používán jako rozpouštědlo.
Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot,
výfukové plyny a cigaretový kouř. Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí je
kolem 1 µg/m3 , v městském ovzduší se pohybuje v rozmezí 5 – 20 µg/m3 a závisí hlavně na
intenzitě dopravy. Vyšší koncentrace až stovek mikrogramů se mohou vyskytovat v okolí
čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících benzen. V ovzduší je benzen
poměrně stálý, jedinou významnější reakcí je reakce s OH radikálem.
V roce 2000 byl benzen spolu s jinými těkavými organickými látkami poprvé celoročně měřen
v pěti městech ČR. Průměrné roční koncentrace se pohybovaly v rozmezí 2,4 – 3,8 µg/m3
(6). Vyšší koncentrace nežli ve vnějším ovzduší se mohou vyskytovat ve vnitřním prostředí
budov, což potvrzují i nálezy v rámci monitorování vnitřního prostředí, prováděného
hygienickou službou. V letech 1999 – 2001 bylo proměřeno ovzduší v dětských pokojích 120
bytů ve čtyřech krajských městech. Průměr z 3 hodinových koncentrací benzenu v topném
období činil 5,9 µg/m3 a v netopném období 4,7 µg/m3. Nad hodnotou 10 µg/m3 bylo v obou
sezónách 9,9 % naměřených hodnot, maximální zjištěná 3 hodinová koncentrace činila 89,8
µg/m3 (6).
Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se absorbuje cca
50 % vdechovaného benzenu. Kožní absorpce je nízká. Ze zažívacího traktu je
pravděpodobně absorbován kompletně. Po vstřebání je distribuován v těle nezávisle na
bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů byly zjištěny v tukových tkáních. Benzen je
v játrech a snad i v kostní dřeni oxidován na hlavní metabolity fenol, hydrochinon a katechol.
Část vstřebaného benzenu je v nezměněné formě vyloučena vydechovaných vzduchem.
Metabolity jsou vylučovány močí
Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, zejména
v místech s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však mohou
i koncentrace benzenu v interiérech budov, zejména v závislosti na cigaretovém kouři.
Významná je též expozice při cestování motorovými vozidly, kdy se odhaduje, že při
průměrné jedné hodině jízdy denně se zvyšuje karcinogenní riziko benzenu ve srovnání
s expozicí z vnějšího ovzduší asi o 30 % (10). V menší míře je benzen přijímán i s potravou.
Expozice z pitné vody je pro celkový příjem při běžných koncentracích zanedbatelná.
Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na kuřáctví. Vykouření 20 cigaret
denně představuje navíc příjem cca 600 µg benzenu, což vysoce převyšuje běžný příjem
inhalací z vnějšího ovzduší i z potravy.
Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci a
euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic.
Syndromy po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde
dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též
imunologické změny. O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou
přesvědčivé zprávy.
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Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogenitě. Pro nekarcinogenní
toxický účinek jsou v databázi RBC jsou uvedeny jako EPA-NCEA prozatímní hodnoty
referenční dávky RfDo = 0,003 mg/kg/den a pro inhalační příjem RfDi = 0,0017 mg/kg/den.
Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do
kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice.
Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o
kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní
leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu při vyvolání
leukémie není dosud znám, předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně
metabolity benzenu, přičemž se zde kromě genotoxického efektu patrně uplatňují i další
cesty. Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých
benzen při inhalační i perorální expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace.
V testech na bakteriích sice benzen nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje
numerické i strukturální chromosomální aberace a výměny sesterských chromatid u savčích
buněk včetně lidských. Tato data ukazují, že benzen má mutagenní účinky.
Vzhledem k přetrvávající nejasnosti mechanismu¸ kterým dochází ke karcinogennímu účinku
při expozici benzenu, existují spory o vhodnosti použití lineárního modelu extrapolace
závislosti dávky a účinku z oblasti profesionální expozice do oblasti malých dávek.
Odvození jednotek karcinogenního rizika vycházející z různých epidemiologických studií u
profesionálně exponované populace přesto dospívá ke konsistentním výsledkům. Dvě velké
nezávislé studie dospěly ke stanovení jednotky karcinogenního rizika při expozici z ovzduší
pro koncentraci 1 µg/m3 v hodnotách UR = 4x10-6 a 3,8x10-6 (7).
Skupina expertů US EPA dospěla v roce 1985 k prozatímní UR = 8,1x10-6 získané jako
geometrický průměr hodnot získaných různými modely ze tří studií profesionální expozice.
V roce 1998 US EPA na základě doplnění původní klíčové studie tuto prozatímní jednotku
karcinogenního rizika přehodnotila a v podstatě potvrdila stanovením UR = 2,2 – 7,8x10-6
(15,21).
WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6x10-6, která
představuje geometrický průměr z hodnot, odvozených různými modely z aktualizované
epidemiologické studie u profesionálně exponované populace. Tato jednotka karcinogenního
rizika bude proto dále použita při kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační
expozici.
WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní hodnotu
pro ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního rizika pro
jednotlivé členské státy. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace
benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro
populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3 (7).
V ČR je v poslední době stejně jako v zemích EU pokládána za akceptovatelnou míru
karcinogenního rizika zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku celoživotní
expozice dané látce 1x10-6, tedy jeden případ na milion exponovaných. Jako doporučená
hodnota průměrné denní koncentrace benzenu ve volném ovzduší bylo v ČR doposud
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uváděno 15 µg/m3, což však již neodpovídá současné celospolečensky akceptovatelné míře
karcinogenního rizika.
US EPA uvádí v databázi Risk Based Concentrations Tables jako únosnou koncentraci
benzenu v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6 koncentraci 2,2E-01 µg/m3.
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci
benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Tato
limitní koncentrace je nyní přijata novou imisní vyhláškou i v ČR.
Vliv hluku na lidské zdraví
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu
informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící
v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě.
Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky,
nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk považovat za
bezprahově působící noxu.
Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor,
kterému je vystaveno značné procento populace.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
S určitým zjednodušením můžeme účinky dlouhodobého působení hluku rozdělit na účinky
specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění
funkcí různých systémů organismu.
Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku,
podílí se na nich často stresová reakce a zahrnují ovlivnění neurohumorální a
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je
učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní
podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních
interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení
vlastního patogenetického děje.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární a imunitní systém a nepříznivé
ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální systém, některé
biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, vlivů na mentální zdraví a akutně
případně i na motilitu zažívacího traktu.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a
nepříznivého ovlivnění pohody lidí.
WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu
lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity
nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období.
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Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o
nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto :
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku
v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového
postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech
spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou podstatou poškození zprvu
přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a nervových buněk
Cortiho orgánu vnitřního ucha.
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází
k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a
aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB(A).
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k
malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby
současně exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že
zvýšená hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob profesionálně
exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti.
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti.
Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek,
telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a
zejména malé děti v období osvojování řeči.
Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl
mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a to nejméně v 85
% doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech
převyšovat 35 dB(A). Pro více senzitivní skupiny populace by však mělo být ještě nižší.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením,
alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke
zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám
dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty
působení hluku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den např. rozmrzelostí,
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně
bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní.
Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a
mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení
spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat od hodnoty hluku LAeq = 30
dB(A). V experimentu na velkém souboru lidí různého věku se při hladině hluku 35 dB(A)
probudilo 22 % pokusných osob, při 45 dB(A) dosáhlo procento probuzených 52 %. Citlivější
byly ženy a osoby starší 60 let. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním
hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB(A). Nálada a výkonnost následující den
nebyla ovlivněna při hodnotách venkovního hluku do 60 dB(A). Zde je nutno podotknout, že
pokusné osoby jsou osoby zdravé a převážně psychicky nadprůměrně odolné – jinak by
těžko normálně spaly v experimentálních podmínkách.
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Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout
45 dB(A), přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního
hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem.
Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností
přesáhnout LAmax = 45 dB(A), resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl
přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku
měly být ještě nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci
obyvatel ani po více letech.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly prokázány
v řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou
být jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve
formě hypertenze a ischemické choroby srdeční. V případě hypertenze je významná teorie,
podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku uvolňován
z buněk a vylučován z organismu a není u evropské populace dostatečně saturován příjmem
z potravy.
Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina hluku s efektem na ICHS v epidemiologických
studiích byla 70 dB(A). Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny
s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB(A) a více,
pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější
pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem
k velkému počtu takto exponovaných osob. Dále je třeba mít na paměti, že hluk je noxa
bezprahová a že uvedené výsledky se vztahují na statisticky signifikantní průkaz vztahu a
proto je nutné účinky předpokládat i při hladinách venkovního hluku významně nižších
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů,
změny imunitního systému, zvýšená motilita gastrointestinálního traktu, nebo snížená
porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku v době těhotenství,
nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků
hluku.
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a
projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou
duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit
rozvoj latentních duševních poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní
zdraví byly nalezeny u ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických
symptomů a hospitalizací.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní
práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a
komplikované analýzy. V reálných podmínkách bylo v závislosti na hluku prokázáno
zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť.
K hodnocení ovlivnění výkonu při mimopracovních činnostech není dostatek studií a nelze
tudíž odvozovat limity nebo vztahy expozice a účinku.
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak
emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech.
Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti,
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nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání. U
každého člověka existuje určitý stupeň senzitivity, respektive tolerance k rušivému účinku
hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10-20 % vysoce
senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % populace
víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na
řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To
vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu
rozdílný efekt u exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i
hladinách hluku na různých lokalitách v různých zemích. Obecně např. u obyvatel rodinných
domů nastává srovnatelný stupeň obtěžování až při hladinách o cca 10 i více dB vyšších,
oproti obyvatelům bytových domů.
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může
ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk,
u nějž je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě působí i
nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se v případě nutnosti po dobu
provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu. Závislost je i mezi nepříznivým
prožíváním hluku a délkou pobytu v témže bytě či jiném prostředí. Rozmrzelost může
vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje Kromě toho
však může být významně ovlivněna zdravotním stavem.
Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů,
jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Vysoké hladiny
hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných
jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde
hraje i zhoršená řečová komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke
slovní pomoci (poradit v orientaci, upozornit na nehodu), než k pomoci fyzické.
U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná
zvyšovat při působení hluku od ekvivalentní hladiny Ldn = 42 dB(A). Procento mírně
nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB(A).
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A), nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB(A).
Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území, by proto měla být limitující hladina
hluku nižší. Většina evropských zemí používá pro nový rozvoj limitující LAeq 40 dB(A).
Během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne.
Zvýšení celkové nemocnosti bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů
obyvatel, exponovaných neprofesionálně vysokým hladinám hluku. Nejpravděpodobnějším
vysvětlením tohoto jevu je důsledek působení chronického stresu.
Může jít o některá onemocnění zažívacího traktu, poruchy krevního tlaku, arteriosklerózu,
zánětlivá onemocnění, nižší odolnost vůči infekci, poruchy menstruačního cyklu a v
těhotenství, spastické stavy a prediabetické stavy. V retrospektivní studii bylo zjištěno, že
k rozdílům v nemocnosti docházelo až po delší době strávené v hlučném prostředí, u
nervových onemocnění po 8-10 letech, u cévních onemocnění až po 11-15 letech (3).
Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je obsáhle
sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu
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prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných
venkovním hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo
osob používajících denně sedativa zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. Několikrát
zde byla ověřena i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na
civilizační choroby. Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují predikovat
zvýšení procenta takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti.
Významným ukazatelem, který může být použit k hrubému odhadu nepříznivých zdravotních
účinků venkovního hluku na exponovanou populaci je procento osob obtěžovaných hlukem,
zjištěné anketním šetřením. Analýzou dat získaných výše uvedeným systémem monitoringu
v ČR byl zjištěn signifikantní statisticky významný vztah mezi stoupajícím procentem
obtěžovaných osob a výskytem civilizačních chorob, zejména hypertenze a častých katarů
horních cest dýchacích. Tento vztah byl významnější u lokalit s noční hlučností větší než LAeq
55 dB. Z počtu osob s pocitem obtěžování hlukem trpělo některou z vybraných civilizačních
chorob 64.1 % a se vzrůstající hladinou hluku se zvyšoval průměrný počet těchto
onemocnění na osobu.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si ovšem musíme být vědomi nejistot, kterými
je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních
parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy
nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní
nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto
nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách
nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny
osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní
závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru.
Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – den (Laeq 6-22 h )
Nepříznivý účinek

dB(A)
40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení

X

Hypertenze

X

Ischemická
choroba srdeční

X

X

Zhoršená
komunikace řečí

X

X

X

X

Pocit obtěžování

X

X

X

X

hlukem
Závěry:
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že provedení plánované Modernizace silnice
II/322 v úseku Dašice – Komárov, úsek km 1,949 60 - 2,991 50 nepovede k překročení
platných imisních a hlukových limitů v okolí posuzované komunikace.
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Při automobilovém provozu vznikají i vibrace, výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a
stavební objekty prokázal, že vliv vibrací z automobilové dopravy nepřesahuje ani
nedosahuje limitních hodnot (na rozdíl od železniční dopravy) a nemůže mít významný vliv.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby
Narušení faktorů pohody
Provoz uvažovaného záměru prakticky neznamená změnu ve faktorech pohody.
Pro etapu výstavby doporučujeme respektovat následující opatření:
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006, tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
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1.2

Vlivy na ovzduší a klima

Pro posouzení vlivu navrženého záměru v obou variantách byl zpracován výpočet imisní
situace metodikou Symos (program Symos v. 2006).
Z intenzity dopravy po silnici a emisních faktorů pro automobilovou dopravu byl proveden
výpočet rozložení imisních koncentrací podél trasy přeložky pro hodnocený rok. Výsledky pro
body ve vzdálenosti 20 m od osy vozovky jsou uvedeny v následující tabulce.
Imisní koncentrace z dopravy ve vzdálenosti 20 m od osy komunikace při intenzitách
dopravy v konkrétním roce:
Znečišťující látka

jednotka

hodinové
maximum

µg/m3

roční průměr

µg/m3

NOx

roční průměr

µg/m3

CO

8 hodin

µg/m3

roční průměr

µg/m3

denní maximum

µg/m3

roční průměr

µg/m3

roční průměr

µg/m3

benzo(a)pyren roční průměr

pg/m3

NO2

PM10

benzen

rok
2010

2020

2030

13,096

7,953

2,811

0,824

0,498

0,172

7,730

4,695

1,661

37,436

22,008

6,580

3,609

2,121

0,632

2,421

1,405

0,390

0,224

0,130

0,036

0,036

0,023

0,010

1,488

1,329

1,169

Porovnání bylo provedeno pro emisní hodnoty při složení a intenzitě dopravy v konkrétním
roce, pro rychlost 50 km/h a podélný sklon vozovky 2 %, to je pro jednu konkrétní situaci.
V dalších letech se bude se změnou složení vozového parku směrem ke kvalitnějším vozům
a s rostoucí kvalitou nových vozů situace i přes předpokládaný růst dopravní intenzity
zlepšovat.
Závěr:
Po realizaci záměru nedojde ke zvýšení vlivů na ovzduší a i po přičtení stávajícího imisního
pozadí nedojde k překračování imisních limitů.
Navrhovaná opatření:
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu zemních prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět
skrápění plochy staveniště.
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.
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1.3

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byl proveden výpočet hladin hluku u
obytných objektů ležících v blízkosti modernizované silnice II/322.
Posouzen byl úsek komunikace na konci úpravy, který se přibližuje k dvěma obytným
domům v Komárově. Zbývající část záměru se nachází mimo obytnou zástavbu.
U jednotlivých obytných objektů byly zvoleny referenční body s označením 1 – 8. Jedná se o
body 1 m před fasádou ve výšce 3 m nad terénem, na straně přivrácené k posuzované
komunikaci jako zdroji hluku.
Zvolené referenční body znázorňuje následující obrázek.
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Referenční body 1- 4 u objektu č.p. 61
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Referenční body 5- 8 u objektu naproti č.p. 61

Pozn.:
Oba posuzované objekty vykazují nová okna u obytných místností, takže hlukové limity u
obytných místností budou dodrženy.
Výpočet vychází z výsledků celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce
2005 a příslušných výhledových koeficientů.
Dopravní zdroje emisí (počet vozidel / 24 hod.):
Silnice

Sčít.st. rok

T

O

M

S

II/322

5-3260 2005 749

2427 38

3214

II/322

5-3260 2015 786

3009 38

3833

Vysvětlivky zkratek:
T

– Těžká motorová vozidla a přívěsy

O

– Osobní a dodávkové automobily

M

– Jednostopá motorová vozidla

S

– Součet všech motorových vozidel a přívěsů

Výhledové koeficienty vztažené k výpočtovému roku 2015 (dle ŘSD ČR)
rok

T

O

M

2015

1,05

1,24

1,00
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Pozn.:
Venkovní terén byl ve výpočtu uvažován jako pohltivý.
Na základě výpočtu s pomocí programu Hluk+ verze 8 Profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
byl proveden výpočet izofon a bodů výpočtu pro chráněné venkovní prostory staveb
v nejbližším okolí rekonstruované komunikace.
Výpočet byl proveden pro rok 2005 a 2015 v souladu s platnou metodikou.
Pro denní a noční dobu byl proveden následující výpis výsledných hladin hluku v jednotlivých
referenčních bodech.
Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB Laeq v dB(A)
Č.

výška

Souřadnice

Limit

2005 den

2005 noc

2015 den

2015 noc

Rozdíl
20052015
den

Rozdíl
20052015
noc

den/noc

1

3.0

81.8; 107.9

54.9

48.3

54.2

47.3

-0,7

-1,0

70/60

2

3.0

88.2; 102.1

62.8

56.1

62.0

55.2

-0,8

-0,9

70/60

3

3.0

96.3; 105.9

63.8

57.1

63.0

56.2

-0,8

-0,9

70/60

4

3.0

104.5; 109.9

63.6

57.0

62.9

56.0

-0,7

-1,0

70/60

5

3.0

105.6; 88.7

57.1

50.4

56.3

49.5

-0,8

-0,9

70/60

6

3.0

105.7; 95.4

60.8

54.2

60.1

53.2

-0,7

-1,0

70/60

7

3.0

109.5; 97.7

61.8

55.1

61.0

54.2

-0,8

-0,9

70/60

8

3.0

118.9; 97.6

60.4

53.7

59.7

52.8

-0,7

-0,9

70/60

Z uvedeného výpočtu je zřejmé, že na základě modernizace komunikace dojde ve výhledu
ke snížení stávajících hladin hluku o 0,7 – 1,0 dB.
Dále bylo provedeno grafické znázornění izofon (čára spojující místa se stejnou ekvivalentní
hladinou hluku) – pásem hluku pro denní a noční dobu.
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Pásma hluku po 5 dB – 2005 - den

Pásma hluku po 5 dB – 2005 – noc
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Pásma hluku po 5 dB – 2015 - den

Pásma hluku po 5 dB – 2015 – noc
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Závěr:
Z výše uvedených hodnot hladin hluku a grafického znázornění izofon je zřejmé, že
v současné době v žádném ze zvolených referenčních bodů nedochází k překročení zde
platných limitů pro denní resp. noční dobu 70 resp. 60 dB. (základní limit 50 dB + korekce na
starou hlukovou zátěž 20 dB, pro noční dobu + korekce pro noční dobu – 10 dB).
Plánovaná modernizace silnice II/322 v hodnoceném úseku přinese snížení hladin hluku
v referenčních bodech, a to o 0,7 – 0,9 dB v denní době a o 0,9 – 1,0 dB v noční době.
Lze tedy konstatovat splnění platných hlukových limitů i pro budoucí stav po modernizaci
silnice II/322.
Z hlediska vlivů hluku na obyvatelstvo lze konstatovat, že plánovaná modernizace silnice
II/322 nijak negativně neovlivní stávající hlukovou situaci v zájmové lokalitě a
nepřinese překročení zde platných hlukových limitů.
Pozn.:
Připravovaná realizace rychlostní silnice R35 v úseku Časy – Ostrov předpokládá
vybudování MÚK s napojením na silnici II/322. V tom případě může dojít ke změně frekvence
dopravy v posuzovaném úseku (sjezd z R35 ze směru od Vysokého Mýta do Holic). Hlavní
napojení R35 se však předpokládá spíše po silnici 1. třídy I/36 v prostoru Časy.
Příprava R35 je aktuálně na samém začátku (hotový proces EIA, připravuje se DÚR) a
nejsou známy dopravní poměry, které budou s její realizací souviset. Očekává se, že sjezd
na II/322 by neměl být zatížen tranzitní dopravou. Z tohoto důvodu není možné v rámci
posuzování silnice provést detailní hlukové vyhodnocení stavu po realizaci R35.
Dle zjištěných hladin hluku na sinici II/322 lze předpokládat, že i po případném zvýšení
frekvence dopravy o 100% (reálně nepravděpodobné) dojde k navýšení hladin hluku o cca 3
dB, což povede k navýšení hladin hluku o cca 2,0 – 2,3 dB oproti současnému stavu. To je
stále stav, který představuje plnění aktuálně platných hlukových limitů. Zároveň lze
předpokládat, že v rámci realizace R35 by měla být řešena komplexní protihluková opatření
ve vztahu k případné změně dopravního systému v území.
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1.4

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizací záměru dojde ke zvětšení velikosti zpevněných ploch o cca 1 500 m2. V důsledku
toho dojde k navýšení odtoku splachových odpadních vod ze zpevněných ploch vozovky.
Ze zpevněných ploch rekonstruovaných a rozšířených vozovek bude odtékat do recipientů
celkem 4,3 tis. m3 splachových vod ročně, z toho 1,5 tis. m3 v zimním období. Průměrný
roční odtok z rozšíření bude Q355d = 0,14 l/s, v zimní období 0,12 l/s.
Navýšení množství splachových odpadních vod představuje navýšení stávajícího průtoku o
∆Q355d = 0,01 l/s.
Během jednoho zimního období bude z rekonstruované vozovky odtékat celkem 1,56 t
chloridových iontů.
Obecně se k tomuto vlivu navrhuje následující opatření:
Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí
rozšíření.
Prováděné zemní práce, které mají charakter drobných úprav stávajícího stavu a nedojde
k zásadní změně odtoku povrchových vod z území. Navržený záměr stavebních úprav
nebude mít významný vliv na povrchové a podzemní vody.
Zvýšením bezpečnosti dopravy lze očekávat snížením pravděpodobnosti havárií vozidel a
tím i snížení možnosti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod.
K tomuto vlivu navrhujeme následující opatření:
Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními
opatřeními s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované
stavby se zapracováním činností regionálních záchranných jednotek.
V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zabezpečení stavenišť
proti úniku nebezpečných látek.
Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC;
v případě jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným
vodohospodářským orgánům návrh na řešení jejich likvidace.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena
na lokalitě určené k těmto účelům.
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1.5

Vlivy na půdu

Zábory půdy
K.ú.:Dašice
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je: 5 018m2
z toho:
:

470 m2

ostatní plocha :

4 548 m2

ZPF

K.ú.: Komárov u Holic
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je: 12 923 m2
z toho:
:

3 842 m2

ostatní plocha :

8 881 m2

vodní plocha :

200 m2

ZPF

Celkový dočasný zábor pozemků je: 970 m2
z toho:
ZPF

:

970m2

U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 31901 a 32001 zařazené do III. a IV. třídy
ochrany zemědělského půdního fondu.
K tomuto vlivu se navrhuje respektovat následující opatření:
Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou
využity v dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně
zabraných ploch, resp. s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke
zbytečným erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových
materiálů do vodotečí.
Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase rekonstruované vozovky
II/322.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vlivy v důsledku ukládání odpadů se projeví zejména v období výstavby u dodavatelských
organizací a ve formě meziskládek zemin a výkopových materiálů.
Harmonogram a návaznost výstavby musí být provedeny tak, aby tyto vlivy byli minimální a
aby v maximální míře byla zajištěna plynulost výstavby bez meziskládek.
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1.6

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

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

1.7

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Seznam druhů zaznamenaných v zájmovém území (Výsledky botanického průzkumu –
botanický seznam) obsahuje celkem 167 taxonů vyšších cévnatých rostlin.
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů
podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka
2001).
Na základě terénního průzkumu lze konstatovat, že stávající zeleň podél silnice III/322
Dašice-Komárov, v km 1,94950–2,99150, nepředstavuje vlivem činnosti člověka biotopy
s přirozenou vegetací, ale reprezentuje uměle vytvořené ekosystémy funkčního systému
trvalé zeleně krajiny, které poskytují útočiště mnoha druhům fauny a to i druhům, typickým
pro přirozenější stanoviště. Z tohoto důvodu je důležité prosazovat v zájmovém území
kompenzační opatření, jako např. výsadbu nelesních dřevinných prvků, v jejíž druhové
skladbě by se měly uplatnit především dřeviny stanovištně a ekologicky odpovídající s
nepřetržitou vysokou účinností, které nejsou hostiteli chorob např. zemědělských kultur a
které jsou schopné vytvořit příznivé podmínky pro různé druhy živočichů (predátory, ptactvo,
hmyz apod.). Současně by měla být zohledněna i jejich velikost a věková struktura. Při
realizaci záměru je nutné zamezit rozšiřování křídlatky japonské, která byla zjištěna na
lokalitě. Při zemních pracech je nebezpečí jejího rozšiřování. Proto doporučuji, aby po
kolaudaci stavby bylo provedeno ozelenění a osetí zasažených ploch. Po dobu dvou let
provádět kontrolu těchto ploch a likvidovat případné nové lokality nebo jedince invazního
druhu křídlatka japonská.
Při rekonstrukci mostu je nutné vytvořit větší prostor průchodu pod mostem (převední
lokálního biokoridoru) s navedením drobných obratlovců od komunikace pod most. Mělo by
dojít k omezení střetů drobných obratlovců s projíždějícími vozidly.
Jedná se zde o přechod lokálního biokoridoru, který by měl mít šířku 20 m. Je zřejmé, že
z prostorových důvodů není možné takový průchod zajistit. V technické dokumentaci je
uvedena světlá šířka průchodu 6 m. Přeměřením bylo zjištěno, že reálná šířka mezi pilíři je
7,5 m. V případě komplexní přestavby mostu se doporučuje zvětšení světlé šířky dle
technických možností. Zároveň se doporučuje úprava podmostí do tvaru V se svahy 1 : 10
tak, aby za běžného stavu vody po obou stranách toku vznikly větší suché migrační plochy.
Úprava podmostí se doporučuje hrubou kamennou dlažbou nebo kamennou rovnaninou.
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Most - Pohled od západu

Most - Pohled od východu
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V případě kácení stromů podél silnice je nutné požádat místně příslušný orgán ochrany
přírody o povolení kácení stromů. Stromy náhradní výsadby by měly plně nahradit stávající
kvalitní dřeviny nelesního charakteru. Doporučuji sázet opět dřeviny typu vysokokmen
s druhovým složením odpovídajícím současnému. V žádném případě nenahrazovat
vysokými dřevinami např. jasan, javor sp., dub, lípa atp. Tyto dřeviny nejsou v daném úseku
vhodné jak z hlediska krajinného rázu, tak v budoucnosti nevyhovují silničnímu provozu,
neboť dochází k opadu větví, které jsou nebezpečné vozidlům na komunikaci.
Stávající ozelenění silnice II/322

K tomuto vlivu se navrhuje respektovat následující opatření:
Ve fázi výstavby respektovat požadavky aktuální ČSN k zajištění ochrany
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
Veškerá odůvodněná (jednoznačně nevyhnutelná) kácení dřevin v trase
rozšíření vozovky a v prostorech provozního zázemí pro její výstavbu realizovat
výhradně v období vegetačního klidu.
Stromy náhradní výsadby by měly plně nahradit stávající kvalitní dřeviny
nelesního charakteru. Doporučuje se sázet opět dřeviny typu vysokokmen
s druhovým složením odpovídajícím současnému. V žádném případě
nenahrazovat vysokými dřevinami.
Při realizaci záměru je nutné zamezit rozšiřování křídlatky japonské, která byla
zjištěna na lokalitě. Provést ozelenění a osetí zasažených ploch. Po dobu dvou
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let provádět kontrolu zasažených ploch a likvidovat případné nové lokality nebo
jedince invazního druhu křídlatka japonská.
V případě komplexní přestavby mostu se doporučuje zvětšení světlé šířky dle
technických možností (převedení lokálního biokoridoru). Pokud nedojde
k přestavbě pilířů, pak alespoň zachovat stávající světlou šířku. Zároveň se
doporučuje úprava podmostí do tvaru V se svahy 1 : 10 tak, aby za běžného
stavu vody po obou stranách toku vznikly větší suché migrační plochy
s navedením drobných obratlovců od komunikace pod most. Úprava podmostí
se doporučuje hrubou kamennou dlažbou nebo kamennou rovnaninou.
V zájmovém území je důležité prosazovat kompenzační opatření, jako např.
výsadbu nelesních dřevinných prvků, v jejíž druhové skladbě by se měly
uplatnit především dřeviny stanovištně a ekologicky odpovídající s nepřetržitou
vysokou účinností, které nejsou hostiteli chorob např. zemědělských kultur a
které jsou schopné vytvořit příznivé podmínky pro různé druhy živočichů
(predátory, ptactvo, hmyz apod.). Současně by měla být zohledněna i jejich
velikost a věková struktura.
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1.8

Vlivy na krajinu

Oznamovaný záměr je realizován v trase stávající komunikace, tudíž svým charakterem
výrazně nezasáhne do krajinného rázu. Trasa komunikace a její niveleta jsou navrženy tak,
že výrazně nezasahují do morfologie terénu, resp. vhodně využívají současnou topografii
terénu.
Významné vlivy na krajinu se neočekávají vzhledem k charakteru záměru.
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1.9

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Na konci úpravy vlevo u č.p. 61 je umístěn kamenný kříž (drobná sakrální památka). Pokud
se jej stavba dotkne, bude vhodně přemístěn a okolí upraveno dle projektové dokumentace.
Realizace záměru nebude mít významný vliv na hmotný majetek ani kulturní památky.
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci se významně nemění oproti
pokračování stávajícího stavu.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nepřipadají v úvahu.

4. Opatření k prevenci,
nepříznivých vlivů

vyloučení,

snížení,

popřípadě

kompenzaci

Pro fázi přípravy:
V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a
systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky
škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby. To se týká
nejen odpadů při výstavbě vzniklých, ale i odpadů případně nalezených při
výstavbě.
Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.
Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními
opatřeními s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované
stavby se zapracováním činností regionálních záchranných jednotek.
V dalších stupních projektové dokumentace
staveniště proti úniku nebezpečných látek.

bude

řešeno

zabezpečení

Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase rekonstruované vozovky
II/322.
V případě komplexní přestavby mostu se doporučuje zvětšení světlé šířky dle
technických možností (převedení lokálního biokoridoru). Pokud nedojde
k přestavbě pilířů, pak alespoň zachovat stávající světlou šířku. Zároveň se
doporučuje úprava podmostí do tvaru V se svahy 1 : 10 tak, aby za běžného
stavu vody po obou stranách toku vznikly větší suché migrační plochy
s navedením drobných obratlovců od komunikace pod most. Úprava podmostí
se doporučuje hrubou kamennou dlažbou nebo kamennou rovnaninou.
Pro fázi výstavby
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství
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odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich
likvidace.
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 502/2000, tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu zemních prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět
skrápění plochy staveniště.
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.
Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC;
v případě jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným
vodohospodářským orgánům návrh na řešení jejich likvidace.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena
na lokalitě určené k těmto účelům.
Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou
využity v dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně
zabraných ploch, resp. s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke
zbytečným erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových
materiálů do vodotečí.
Ve fázi výstavby respektovat požadavky aktuální ČSN k zajištění ochrany
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
Veškerá odůvodněná (jednoznačně nevyhnutelná) kácení dřevin v trase
rozšíření vozovky a v prostorech provozního zázemí pro její výstavbu realizovat
výhradně v období vegetačního klidu.
Stromy náhradní výsadby by měly plně nahradit stávající kvalitní dřeviny
nelesního charakteru. Doporučuje se sázet opět dřeviny typu vysokokmen
s druhovým složením odpovídajícím současnému. V žádném případě
nenahrazovat vysokými dřevinami.
Při realizaci záměru je nutné zamezit rozšiřování křídlatky japonské, která byla
zjištěna na lokalitě. Provést ozelenění a osetí zasažených ploch.
V zájmovém území je důležité prosazovat kompenzační opatření, jako např.
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výsadbu nelesních dřevinných prvků, v jejíž druhové skladbě by se měly
uplatnit především dřeviny stanovištně a ekologicky odpovídající s nepřetržitou
vysokou účinností, které nejsou hostiteli chorob např. zemědělských kultur a
které jsou schopné vytvořit příznivé podmínky pro různé druhy živočichů
(predátory, ptactvo, hmyz apod.). Současně by měla být zohledněna i jejich
velikost a věková struktura.
Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav)
všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace
území a šíření alergenních plevelů a invazních rostlin.

Pro fázi provozu
Po dobu dvou let provádět kontrolu zasažených ploch a likvidovat případné
nové lokality nebo jedince invazního druhu křídlatka japonská.
Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí
silnice.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také
přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 25 % u modelování
ovzduší a do 2 dB u hluku.
S ohledem na požadavky zadavatele ohledně doby vypracování dokumentu nebylo
provedeno komplexní biologické hodnocení nebo podrobný biologický průzkum v průběhu
delšího časového období, ale jen kvalitativní orientační biologické průzkumy v jarním
aspektu. S ohledem na charakter oznamovaného záměru a nevýznamnost předpokládaných
vlivů na přírodu není podrobný biologický průzkum dle názorů zpracovatelů oznámení
potřebný.

E.

Porovnání variant řešení záměru

Oznamovaný záměr nepředpokládá více aktivních variant.

F.

Doplňující údaje

Grafická a fotografická část oznámení je uvedena v příloze.

eko

78

team

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

Modernizace silnice II/322 v úseku Dašice- Komárov
Úsek km 1,949 60-2,991 50

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Předmětem záměru je modernizace komunikace II/322 včetně jejího rozšíření. Stávající
vozovka bude v rámci modernizace rozšířena na kategorii S 9,5.
Začátek úpravy silnice II/322 je v km 36,206 60, konec úpravy je v km 37,248 50
(staničení dle pasportu silnice). Délka úpravy je 1,041 96 km.
Součástí stavby je modernizace stávajícího objektu mostu ev. č. 322-029. Provede se
zhotovením nové železobetonové konstrukce včetně rovnoběžných křídel. Vozovka mezi
zvýšenými obrubami bude mít šířku 8,5 m. Po pravé straně vozovky je navržen chodník šířky
1,50 m. Na železobetonových římsách se namontuje ocelové zábradlí. Světlá šířka mostního
otvoru bude 6,0 m. Výška mostního otvoru odpovídá hladině Q100+ 0,5 m.
Dále je součástí záměru přeložka vodovodu. Přeložka vodovodního řadu bude provedena v
délce 150 m v km 0,754 - 0,904. Trasa přeložky řadu je navržena těsně při hranici silničního
pozemku.
Součástí záměru je i vybourání stávajících uličních vpustí a jejich posunutí k obrubě.
Stávající příkopy se prohloubí, pročistí a vyspádují.
Dojde i k nezbytné úpravě vedlejších ploch přiléhajících k silnici II/322 a obnově dopravního
značení.
Hlavním důvodem stavby je modernizace silnice, její rozšíření a modernizace mostu ev. č.
322-029. Účelem záměru je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku silnice
II/322.
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je 17 941 m2, z toho ZPF činí 4 312 m2,
vodní plocha 200 m2 a ostatní plochy činí 13 429 m2.
Celkový dočasný zábor pozemků je 970 m2, z toho ZPF činí 970 m2 .
U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 31 901 a 32 001 zařazené do III. – IV. třídy
ochrany zemědělského půdního fondu.
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že provedení plánované modernizace silnice
II/322 nepovede k překročení platných imisních a hlukových limitů u obytných objektů v okolí
posuzované komunikace.
Vybudováním oznamovaného záměru dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti ,plynulosti
a komfortnosti silničního provozu.
V oblasti vlivů na vodu byla stanovena řada opatření pro ochranu vod jak během výstavby,
tak během provozu oznamovaného záměru.
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt ohroženého druhu
podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka
2001).
Vzhledem k rozšíření komunikace budou vykáceny volně stojící stromy podél silničních
příkopů. Stromy náhradní výsadby by měly plně nahradit stávající kvalitní dřeviny nelesního
charakteru. Doporučuje se sázet opět dřeviny typu vysokokmen s druhovým složením
odpovídajícím současnému. V žádném případě nenahrazovat vysokými dřevinami.
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Při realizaci záměru je nutné zamezit rozšiřování křídlatky japonské, která byla zjištěna na
lokalitě.
Při rekonstrukci mostu je nutné vytvořit větší prostor průchodu pod mostem (převední
lokálního biokoridoru) s navedením drobných obratlovců od komunikace pod most.
V zájmovém území je důležité prosazovat kompenzační opatření, jako např. výsadbu
nelesních dřevinných prvků, v jejíž druhové skladbě by se měly uplatnit především dřeviny
stanovištně a ekologicky odpovídající s nepřetržitou vysokou účinností, které nejsou hostiteli
chorob např. zemědělských kultur a které jsou schopné vytvořit příznivé podmínky pro různé
druhy živočichů (predátory, ptactvo, hmyz apod.). Současně by měla být zohledněna i jejich
velikost a věková struktura.
Nelze předpokládat negativní vliv na skladebné prvky územního systému ekologické stability.
Významné vlivy na krajinu se neočekávají vzhledem k charakteru záměru.
Realizace záměru nebude mít významný vliv na hmotný majetek ani kulturní památky.
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H.

Příloha

Seznam příloh:
1. Vyjádření stavebního úřadu v Holice a Dašice z hlediska souladu záměru s uzemním
plánem
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/2004 Sb.
3. Přehledná situace
4. Koordinační situace
5. Biologické posouzení lokality

Datum zpracování oznámení: 15.05.2009
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:
RNDr. Vladimír Ludvík – zpracovatel oznámení

- držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle §19 a §24 zák. č. 100/2001
Sb. - č. osvědčení 5278/850/OPV/93
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel: 498 500 363, 603 224 626, fax: 498 500 320, e-mail: ekoteam@wo.cz
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku
Veselý Jiří, RNDr. (autorizovaná osoba podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., rozhodnutí
MŽP, č.j. 630/709/05) – botanika, zoologie, dendrologie
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Přehledná situace
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Modernizace silnice II/322 v úseku Dašice – Komárov úsek km
1,94960 – 2,99150.

Biologické posouzení lokality

Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý
Datum vypracování: 10.5.2009

Dašice - Komárov

Úvod

O zpracování tohoto posudku požádala společnost Ekoteam, Veverkova ul, Hradec Králové.
Zadavatel zpracováním posudku chtěl zjistit možné vlivy připravované stavby „Modernizace
silnice II/322 v úseku Dašice – Komárov úsek km 1,94960 – 2,99150“,

na zvláště

chráněné druhy živočichů, vliv na zvláště chráněná území, na možný střet s územním
systémem ekologické stability a možný vliv na lokality soustavy NATURA 2000 (Evropsky
významné lokality a ptačí oblasti).

2

Dašice - Komárov

Základní charakteristika
Základní charakteristika

Biogeograficky

patří

území

do

Hercynské

podprovincie.

Biogeografický

region

Pardubický. Tento bioregion zabírá silně pozměněnou krajinu polabského luhu, s pouhými
zbytky větších lesních komplexů a s typickou ochuzenou faunou nížinných poloh
hercinského původu.
Geomorfologicky patří území do celku Východolabské tabule, podcelku Pardubické
kotliny, okrsku Kunětické kotliny.
Podloží tvoří pleistocénní štěrkopísky. Na lokalitě se vytvořily kambizemě arenické
z písků a štěrkopísků.
Území se řadí k teplé oblasti T2.
Dotčené území patří do oblasti termofytika, fytogeografický okres Východní Polabí,
podokres Pardubické Polabí. Na mapě potenciální přirozené vegetace byly vymapovány
jilmová doubrava (Querco-Ulmetum) a lipová doubrava (Tilio-Betuletum).

.
Charakteristika lokality

Hodnocená lokalita pro má liniový charakter

- jedná se o relativně úzký pruh území

v souběhu se stávající komunikací. V minulosti byly podél komunikace vysázeny polokmeny
ovocných stromů, které jsou vlivem stárnutí prořídlé. Výsadba je lokalizována mimo krajnice
komunikace . V současné době stromy vytváří interakční prvek v zorněné krajině. Vzhledem
k tomu, že silnice kopíruje hranice původní držby pozemků, jedná se o velmi cenný prvek
v silně kulturně zatížené krajině širší nivy řeky Loučné.
Dalším důležitým prvkem je tok Lodrantky, který protéká celou aglomerací Litětiny, Horní
Roveň, Dolní Roveň a Komárov . V místech kde opouští tuto aglomeraci, kříží sledovanou
komunikaci.
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Časové určení pozorování.

Lokalita byla navštívena vícekrát v jarních měsících roku 2009 ve spojitosti s prací na jiném
úkolu v lokalitě Komárov. Pro úplnost byla provedena orientační fotodokumentace.

Botanická část
Níže uvedené hodnocení zájmové lokality vzniklo na základě dat získaných během
terénního floristického průzkumu, který proběhl v měsíci dubnu roku 2009 v úseku
plánovaného rozšíření silnice III/322 Dašice-Komárov.
Botanický průzkum byl zpracován komplexně v celém zájmovém území za použití
standardních floristických metod. Zaznamenávány byly pouze taxony vyšších cévnatých
rostlin a nomenklatura taxonů odpovídá Klíči ke květeně ČR (Kubát 2002). Pro studium
vegetace byly použity metody curyšskomontpellierské školy (Moravec et al. 1994) a jména
syntaxonů byla sjednocena podle přehledu rostlinných společenstev ČR (Moravec et al.
1995), respektive dle Moravce (Moravec et al. 1982) a Chytrého (Chytrý et al. 2007).

KLIMATICKÉ POMĚRY.
Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního
podnebí mírného pásu (Jůza 1958). Pro tento pás je charakteristické mírně oceánicky laděné
klima s přechodem do mírné kontinentality, tzn. mírné léto, na srážky poměrně bohaté, mírná
zima, s poměrně krátkým obdobím mrazu.
Dle klimatické regionalizace (Quitt 1975) náleží zájmové území do teplé klimatické oblasti
T2 (viz Tabulka a Mapová příloha).

4

Dašice - Komárov

CHARAKTERISTIKA

T2

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 100 C a
více
Počet mrazových dnů

50-60

Počet ledových dnů

30-40
0

Průměrná teplota v lednu (v C)
Průměrná teplota v červenci
(v 0C)
Průměrná teplota v dubnu
(v 0C)
Průměrná teplota v říjnu (v 0C)
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm
a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období (v
mm)
Srážkový úhrn v zimním období (v mm)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou (v
mm)
Počet zamračených dnů

160-170
100-110
-2-(-3)
18-19
8-9
7-9
90-100
350-400
200-300
40-50
120-140

Mapa klimatické regionalizace (Quitt 1975).
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FYTOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA A GEOBOTANICKÁ REKONSTRUKCE.

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

MAPA FYTOGEOGRAFICKÉHO ČLENĚNÍ ČSR (SKALICKÝ 1988).

Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) náleží
převážná část zájmového území k asociaci 1. Pruno-Fraxinetum (střemchová
jasenina), místy v komplexu s Alnion glutinosae (mokřadními olšinami). Mapovací
jednotka je v těsném kontaktu s asociací 7. Melampyro nemorosi-Carpinetum
(černýšová dubohabřina), která do zájmového území částečně zasahuje, viz Mapa
potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová et al. 1998).
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MAPA POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÉ VEGETACE ČR (NEUHÄSLOVÁ et al. 1998).

CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY.

Zájmové území, kde se uskutečnil floristický průzkum, se nachází v úseku silnice
III/322 mezi obcemi Komárov a Dašice, v katastrálním území Komárov u Holic a
Dašice, okres Pardubice, kraj Pardubický. Průměrná nadmořská výška se pohybuje
v rozmezí 228 m n. m. (“suprakolinní“ výškový vegetační stupeň kopcovin, lesní
vegetační stupeň dubovobukový), průměrná sklonitost se pohybuje okolo 0,3o.
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MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ.

AKTUÁLNÍ STAV VEGETACE.
Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že modernizace úseku silnice III/322
se dotkne zejména travinobylinného příkopu po obou stranách silnice s vysázeným
stromořadím ovocných dřevin. Silniční příkopy jsou přerušené pouze v úseku křížení
s nezpevněnými cestami, s vodním tokem Lodrantka a jeho levostranným přítokem.
V celém zájmovém úseku na silniční příkopy navazují především polní monokultury, část
intravilánu Komárova a trvalé travní porosty.
Při zpevněných okrajích silnice III/322 zaznamenáme sporadickou vegetaci především
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae cristati (Polygonum aviculare
agg., Poa annua subsp. annua) a vytrvalých druhů svazu Cynosurion cristati (Achillea
millefolium, Matricaria discoidea, Plantago major subsp. major, Lolium perenne, Ranunculus
repens, Taraxacum sect. Ruderalia), na které navazují travinobylinné linie dosahující celkové
pokryvnosti okolo 90–100%. V druhovém složení se zde vyskytují mezofilní a nitrofilní druhy
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květnatých lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně s druhy rumištních
stanovišť, čímž dochází k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními ruderálními
společenstvy. Liniové travinobylinné porosty jsou pravidelně sečeny a ráz porostu určují
zejména trávy jako Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Alopecurus pratensis, Dactylis
glomerata, Festuca pratensis, F. rubra s. lat., Poa pratensis, Trisetum flavescens a
dvouděložné byliny Achillea millefolium, Ballota nigra, Carex caryophyllea, Cerastium
holosteoides subsp. triviale, Crepis biennis, Galium verum s. str.,Geranium pratense,
Leontodon spp., Luzula campestris s. str., Melilotus albus, Plantago media agg., Rumex
acetosa, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat., Vicia sepium, Veronica
chamaedrys. Vysokou stálost zde vykazují také okoličnaté byliny (Aegopodium podagraria,
Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Heracleum sphondylium s. lat., Pastinaca
sativa s. lat.). V biotopu silničního příkopu, který sousedí s blokem orné půdy, převládají
ruderální a synantropní druhy jako např. Agrostis stolonifera, Avena fatua, Arctium
tomentosum, Artemisia vulgaris, Convonvulus arvensis, Cirsium arvense, Elytrigia repens,
Glechoma hederacea, Lapsana communis, Lolium perenne, Plantago major subsp. major,
Tripleurospermum inodorum, Trifolium repens, Urtica dioica aj. Protihlukovou stěnu tvoří
stromořadí Malus domestica a pařezové výmladky Prunus domestica.
Nezpevněné cesty v území s nízkými, řídkými nezapojenými porosty nebo se středním
travnatým pásem jsou reprezentovány především druhy snášející disturbanci z asociace
vytrvalé travinné vegetace sešlapávaných míst Lolietum perennis (Lolium perenne, Plantago
major subsp. major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa annua subsp. annua, Polygonum
aviculare agg.) a druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako Agrostis
stolonifera, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Potentilla anserina, Festuca pratensis,
Poa pratensis aj.
U břehových porostů směrově i spádově upravených vodních toků převládají vzrůstem
vyšší druhy bylin a trav (Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Cirsium
oleraceum, Lysimachia vulgaris, Dactylis glomerata, Chaerophyllum aromaticum,
Heracleum sphondylium s. lat., Filipendula ulmaria, Phalaris arundinacea, Phragmites
australis, Epilobium angustifolium, E. hirsutum, Poa trivialis, Reynoutria japonica,
Symphytum officinale, Tanacetum vulgare). Z dřevin jsou u vodního toku Lodrantka
pomístně významné porosty Populus x canadensis, Salix spp., Sambucus nigra.
V dřevinném

břehovém

porostu

levostranného

přítoku

Lodrantky

zaznamenáme

v blízkosti silnice III/322 dřevinný břehový porost tvořený druhy Malus domestica,
Crataegus spp., Prunus domestica, P. spinosa, Pyrus communis.
Sousedící polní monokultury převážně obilovin a olejnin s konvenčním hospodařením
mají vlivem komplexních intenzifikačních faktorů velmi redukovanou druhovou skladbu
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segetálové vegetace, u které se výrazně projevuje vliv agrotechniky a celkově způsob
konvenčního obhospodařování. Sukcese společenstva je každoročně blokována orbou,
přípravou půdy, pěstitelskými metodami kulturních rostlin, hnojením a ošetřováním herbicidy
různého chemického složení (podstatnější rozdíly v druhovém zastoupení polních plevelů
můžeme pozorovat pouze mezi ozimy a jařinami). Těžiště výskytu plevelové vegetace je
soustředěno především na polní okraje nebo úzké pojezdové pruhy, které nejsou
zasažených

herbicidy,

kde

zaznamenáme

pouze

běžně

rozšířené

druhy

plevelů

přesahujících z jiných společenstev jako např. Anthemis arvensis, Avena fatua, Capsella
bursa-pastoris, Euphorbia cyparissias, Equisetum arvense, Fallopia convonvulus, Galium
aparine, G. pusillum, Lamium, amplexicaule, Lamium purpureum, Medicago lupulina, Thlaspi
arvense, Viola arvensis. Tam, kde jsou agrocenózy v kontaktu s liniemi nezpevněných cest
je plevelová vegetace doprovázena ruderálními a synantropními druhy jako např. Agrostis
stolonifera, Artemisia vulgaris, Convonvulus arvensis, Cirsium arvense, Dactylis glomerata,
Elytrigia repens, Glechoma hederacea, Lapsana communis, Lolium perenne, Plantago major
subsp. major, Tripleurospermum inodorum, Trifolium repens, Urtica dioica aj.
Trvalé travní porosty v kontaktu se silničními příkopy zaznamenáme pouze v blízkosti
části obce Komárov. Floristicky svým složením odpovídají různě degradovaným fázím
svazu Arrhenatherion elatioris s ochuzeným druhovým spektrem bez výrazné přítomnosti
diagnostických druhů a s pokryvností dvojvrstevného bylinného patra dosahující 100%.
Ráz porostu vzhledem k celkové intenzifikaci a eutrofizaci určují pouze některé dominanty
jako např. Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Festuca rubra s. lat., Phleum
pratense, Poa pratensis, Trisetum flavescens a dvouděložné byliny Achillea millefolium,
Cerastium holosteoides subsp. triviale, Geranium pratense, Heracleum sphondylium s.
lat., Leontodon autumnalis, L. hispidus subsp. hispidus, Medicago sativa, pampelišky ze
skupiny Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat., T. repens, Rumex acetosa,
Veronica chamaedrys, Vicia cracca.
V konci úpravy silnice III/322 (km 2,99150) zaznamenáme podél silnice v intraviánu
obce Komárov antropogenní plochy zájmového území mají vyvinutou buď jen velmi
sporadickou vegetaci, nebo jsou tvořeny travinobylinnými porosty, které je obtížné
syntaxonomicky zařadit. Jedná se většinou o sekundární a odvozená společenstva,
částečně zařaditelná do řádu Arrhenatheretalia, všeobecně s vysokým podílem
ruderálních, synantropních a invazních druhů Achillea millefolium, Aliaria petiolata,
Artemisia vulgaris, Chelidonium majus, Cirsium arvense, Convonvulus arvensis, Dactylis
glomerata, Glechoma hederacea, Geum urbanum, Heracleum sphondylium s. lat., Lolium
perenne, Plantago lanceolata, Plantago major subsp. major, Potentilla anserina,
Ranunculus repens, Reynoutria japonica, Veronica chamaedrys, Tanacetum vulgare,
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Urtica dioica. Bylinné patro je doplněno výsadbami nebo nálety dřevin Clematis spp.,
Rhus hirta,Tilia platyphyllos aj.

Seznam nalezených zoologických druhů
Obojživelnící a plazi na lokalitě zjištěny nebyli. Lokalita není vhodná pro rozmnožování
obojživelníků. Nevyskytují se na ní žádné přetrvávající vodní plochy.

Třída ptáci (Aves)

V následující tabulce jsou uvedeny druhy zjištěné nebo předpokládané v posuzovaném území.
Je li v kolonce uveden znak + znamená souhlas s hlavičkou tabulky. Je li uveden znak ? nelze
tuto skutečnost jednoznačně potvrdit. Je-li v kolonce uveden znak – není předpoklad že vazba
uvedená v hlavičce je platná. Znak § uvádí, že druh je chráněn zákonem 114/92 Sb., resp, že
je uveden ve vyhlášce 395/92.

Aves
Hnízdí

Potrav.
vazba

-

?
?

+
-

+
-

-

?
?
+
?

Ptáci
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Kos černý (Turdus merula)
Sojka obecná (Garrulus glandarius
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Strakapoud velký (Dendrocopos
major)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Střízlík obecný (Troglodytes
troglodytes)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Poštolka obecná (Falco tinunculus)

?
-

Poznámky ke třídě ptáci.
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Většina druhů lokalitu navštěvuje pouze z důvodu návštěvy stromořadí ovocných stromů.
Poštolka obecná příležitostně loví po posekání příkopů . Jediným hnízdičem je strnad obecný.
Třída Mammalia – savci
Myšice druhy – Apodemus sp.
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Hryzec vodní (Arvicola terrestris)
Zajíc polní (Lepus europeus)
Vliv na zvláště chráněná území

Lesní porosty okolo kóty Žernov a dva přilehlé rybníky (Mordýř a Šmatlán) severně od
zájmového území jsou registrovány v kategorii přírodní rezervace Žernov (PR Žernov).
Rezervace chrání pestrou mozaiku společenstev dubohabřin, rybníků, rákosin a mokrých luk.
V lese západně od Dašic se nachází přírodní památka Přesyp u Malolánského (PP Přesyp u
Malolánského).

Chráněné

území

je

tvořeno

pískovcovým

přesypem

zalesněným

monokulturou borovice lesní. Hlavním důvodem ochrany je populace kriticky ohrožené
ostřice pískomilné (Carex pseudobrizoides), která roste ještě na několika místech
v bezprostřední blízkosti chráněného území. Jihovýchodně od silnice III/322 se nachází další
dvě přírodní památky Boršov u Litětin (PP Boršov u Litětin) a Pětinoha (PP Pětinoha). PP
Boršov u Litětin na západním okraji Lodrantské obory tvoří slatinná louka asociace
Molinietum coeruleae, která je zbytkem někdejších typických lučních porostů Polabí
s početnou populací hvozdíku pyšného (Dianthus superbus) a hořce hořepníku (Gentiana
pneumonanthe). PP Pětinoha, cca 2 km jihovýchodně od obce Horní Jelení, je zajímavou
ukázkou rašelinných společenstev blížících se svým charakterem vrchovištnímu rašeliništi
s podhorskými a horskými druhy rostlin v malé nadmořské výšce, v zátopové zóně u malého
lesního rybníku..

Územní systém ekologické stability
Záměr modernizace silnice přetíná lokální biokoridor vodního toku Lodrantka. Biokoridor je
převeden pod silnicí modernizovaným mostem (viz fotodokumentace). Za normálního
průtoku je zůstává mezi pilířem mostu a břehovou hranou suchý pruh břehu, který
pravděpodobně vyhovuje pohybu malých savců podél vodního toku. Vzhledem k malé výšce
k dolní hraně vozovky (strop mostu), by bylo vhodnější při rekonstrukci mostu vytvořit větší
prostor průchodu pod mostem s navedením drobných obratlovců od komunikace pod most.
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Mělo by dojít k omezení střetů drobných obratlovců s projíždějícími vozidly. To platí také pro
případnou migraci vydry, která v případě že jí nevyhovuje podchod podél vodního toku
přechází most přes komunikaci a dostává se tak do ohrožení od projíždějícími vozidly.

Natura 2000

V blízkosti plánovaného rozšíření silnice III/322 prochází jižní hranice vyhlášené lokality
soustavy Natura 2000-CZ0531013 Komárov (Ptačí oblast ČR) s výskytem zimující populace
motáka pilicha (Circus cyaneus) a kalouse pustovky (Asio flammeus). Severovýchodně od
zájmového území zaznamenáme nivu řeky Orlice, která je lokalitou soustavy Natura 2000CZ0524049 Orlice a Labe (Evropsky významná lokalita ČR). V nivě toku Orlice převládají
luční společenstva, která představují aluviální psárkové louky, vlhké pcháčové louky, vlhká
tužebníková lada, méně potom střídavě vlhké bezkolencové louky a vlhké acidofilní
doubravy. Na velmi zamokřených stanovištích dominují říční rákosiny a vegetace vysokých
ostřic. Nivu hojně doprovázejí vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp. mokřadní
vrbiny, pouze ve zbytcích jsou zachovány porosty lužní vegetace. Naturová lokalita je
významná výskytem vydry říční (Lutra lutra), klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia),
ledňáčkem říčním (Alcedo atthis), kulíkem říčním (Charadrius dubius), pisíkem obecným
(Actitis hypoleucos). Spojená Orlice do Albrechtic představuje jedinečnou lokalitu pro stabilní
rozmnožující se populaci bolena dravého (Aspius aspius).

K významnosti vlivu záměru na lokality Natura 2000 bylo vydáno samostatné vyjádření pod
značkou 13318/2009/OŽP/Pe. V tomto vyjádření příslušný orgán ochrany přírody a krajiny,
kterým je Krajský úřad Pardubického kraje vylučuje vliv záměru na lokality soustavy Natura
2000.je nutné samostatné vyjádření orgánu ochrany přírody.

Závěr
Seznam druhů zaznamenaných v zájmovém území (příloha 1: Výsledky botanického
průzkumu – botanický seznam) obsahuje celkem 167 taxonů vyšších cévnatých rostlin.
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných
druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka
2001).
Na základě terénního průzkumu lze konstatovat, že stávající zeleň podél silnice III/322
Dašice-Komárov, v km 1,94950–2,99150, nepředstavuje vlivem činnosti člověka biotopy
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s přirozenou vegetací, ale reprezentuje uměle vytvořené ekosystémy funkčního systému
trvalé zeleně krajiny, které poskytují útočiště mnoha druhům fauny a to i druhům, typickým
pro přirozenější stanoviště. Z tohoto důvodu je důležité prosazovat v zájmovém území
kompenzační opatření jako např. výsadbu nelesních dřevinných prvků. V jejíž druhové
skladbě by se měly uplatnit především dřeviny stanovištně a ekologicky odpovídající s
nepřetržitou vysokou účinností, které nejsou hostiteli chorob např. zemědělských kultur a
které jsou schopné vytvořit příznivé podmínky pro různé druhy živočichů (predátory, ptactvo,
hmyz apod.). Současně by měla být zohledněna i jejich velikost a věková struktura. Při
realizaci záměru je nutné zamezit rozšiřování křídlatky japonské, která byla zjištěna na
lokalitě. Při zemních pracech je nebezpečí jejího rozšiřování. Proto doporučuji aby po
kolaudaci stavby bylo provedeno ozelenění a osetí zasažených ploch. Po dobu dvou let
provádět kontrolu těchto plocha likvidovat případné nové lokality nebo jedince invazního
druhu křídlatka japonská.
Při rekonstrukci mostu je nutné vytvořit větší prostor průchodu pod mostem (převední
lokálního biokoridoru) s navedením drobných obratlovců od komunikace pod most. Mělo by
dojít k omezení střetů drobných obratlovců s projíždějícími vozidly
V případě kácení stromů podél silnice je nutné požádat místně příslušný orgán ochrany
přírody o povolení kácení stromů. Stromy náhradní výsadby by měly plně nahradit stávající
kvalitní dřeviny nelesního charakteru. Doporučuji sázet opět dřeviny typu vysokokmen
s druhovým složením odpovídajícím současnému. V žádném případě nenahrazovat
vysokými dřevinami např. jasan, javor sp., dub, lípa atp. Tyto dřeviny nejsou v daném úseku
vhodné jak z hlediska krajinného rázu, tak v budoucnosti nevyhovují silničnímu provozu,
neboť dochází k opadu větví, které jsou nebezpečné vozidlům na komunikaci.
Toto posouzení není biologickým hodnocením podle §67 zák. 114/92 Sb.

Datum 10.5.2009
Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý
Příloha:

Seznam botanických druhů zjištěných na lokalitě
Fotodokumentace
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PŘÍLOHA 1.
Výsledky botanického průzkumu – botanický seznam.

Aegopodium podagraria L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
Achillea millefolium L.
Ajuga reptans L.
Alchemilla vulgaris L. s. str.
Aliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus pratensis L.
Angelica sylvestris L.
Anthemis arvensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Apera spica-venti (L.) P.B.
Arctium lappa L.
Arctium tomentosum Mill.
Armoracia rusticana G., M. et Sch.
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius
Artemisia vulgaris L.
Atriplex patula L.
Avena fatua L.
Avenula pratensis (L.) Dum. subsp. pratensis
Avenula pubescens (Huds.) Dum.
Ballota nigra L.
Bellis perennis L.
Brasica napus L. subsp. napus
Bunias orientalis L.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Campanula patula L.
Campanula persicifolia L.
Campanula trachelium L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Carex caryophyllea Latourr.
Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Möschl
Cichorium intybus L. subsp. intybus
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium oleraceum (L.) Scop
+ Clematis L. spp.
Convonvulus arvensis L.
Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Crepis biennis L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L. subsp. carota
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bršlice kozí noha
psineček obecný
psineček výběžkatý
řebříček obecný
zběhovec plazivý
kontryhel ostrolaločný
česnáček lékařský
olše lepkavá
psárka luční
děhel lesní
rmen rolní
tomka vonná
kerblík lesní
chundelka metlice
lopuch větší
lopuch plstnatý
křen selský
ovsík vyvýšený pravý
pelyněk černobýl
lebeda rozkladitá
oves hluchý
ovsíř luční pravý
ovsíř pýřitý
měrnice černá
sedmikráska obecná (chudobka)
brukev řepka olejka
rukevník východní
třtina křovištní
zvonek rozkladitý
zvonek broskvolistý
zvonek kopřivolistý
kokoška pastuší tobolka
ostříce jarní
rožec obecný pravý
čekanka obecná
pcháč oset
pcháč zelinný
plamének
svlačec rolní
hloh obecný
škarda dvouletá
srha laločnatá
mrkev obecná pravá
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Deschampsia cespitosa (L.) P. B.
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Epilobium angustifolium L.
Epilobium ciliatum Rafin
Epilobium collinum C. C. Gmelin
Epilobium hirsutum L.
Equisetum arvense L.
Erigeron annuus (L.) Pers. s. str.
Euphorbia cyparissias L.
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
Festuca ovina L. s. lat.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L. s.lat.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.
Galeopsis pubescens Besser
Galeopsis tetrahit L.
Galium aparine L.
Galium verum L. s. str.
Geranium pratense L.
Geranium pusillum Burm. fil.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Heracleum sphondylium L. s. lat.
Hieracium murorum L.
Hypericum perforatum L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium suecicum J. Murr
Impatiens parviflora DC
Juncus effusus L.
Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis
Lamium album L.
Lamium amplexicaule L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.
Lathyrus pratensis L.
Leontodon autumnalis L.
Leontodon hispidus L. subsp. glabratus (Koch) Holub
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus
Leucanthemum vulgare agg.
Linaria vulgaris Mill.
Lolium multiflorum Lamk.
Lolium perenne L.
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metlice trsnatá
ježatka kuří noha
pýr plazivý
vrbovka úzkolistá
vrbovka žlaznatá
vrbovka chlumní
vrbovka chlupatá
přeslička rolní
turan roční
pryšec chvojka
opletka obecná
kostřava ovčí
kostřava luční
kostřava červená
tuženík jilmový
jahodník obecný
konopice pýřitá
konopice polní
svízel přítula
svízel syřišťový
kakost luční
kakost maličký
kakost smrdutý
kuklík městský
popenec obecný
bolševník obecný
jestřábník zední
třezalka tečkovaná
krabilice zápašná
vlaštovičník větší
merlík švedský
netýkavka malokvětá
sítina rozkladitá
chrastavec rolní pravý
hluchavka bílá
hluchavka objímavá
hluchavka nachová
kapustka obecná
hrachor luční
máchelka podzimní
máchelka srstnatá olysalá
máchelka srstnatá pravá
kopretina bílá
lnice květel
jílek mnohokvětý
jílek vytrvalý
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+

+

+

+

Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (L.) DC. s. str.
Lysimachia vulgaris L.
Malus domestica Borkh.
Matricaria discoidea DC.
Matricaria recutita L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Melilotus albus Medik.
Mycelis muralis (L.) Dum.
Pastinaca sativa L. s. lat.
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre agg.
Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch.
Phalaris arundinacea L.
Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Picea abies (L.) Karsten
Picris hieracioides L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. subsp. major
Plantago media agg.
Poa annua L. subsp. annua
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Polygonum aviculare agg.
Populus alba L.
Populus x canadensis Moench
Potentilla anserina L.
Potentilla arenaria L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Prunella vulgaris L.
Prunus domestica L.
Prunus spinosa L.
Pyrus communis L.
Ranunculus acris L. subsp. acris
Ranunculus auricomus agg.
Ranunculus repens L.
Raphanus raphanistrum L.
Reynoutria japonica Houtt. s. str.
Rhus hirta (L.) Sudw.
Rosa L. spp.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L. subsp. acetosella
Rumex obtusifolius L.
Sagina procumbens L.

štírovník růžkatý
bika ladní
vrbina obecná
jabloň domácí
heřmánek terčovitý
heřmánek pravý
tolice dětelová
tolice setá (vojtěška)
komonice bílá
mléčka zední
pastinák setý
rdesno peprník
rdesno blešník
devětsil lékařský
chrastice rákosovitá
bojínek luční
rákos obecný
smrk ztepilý
hořčík jestřábníkovitý
jitrocel kopinatý
jitrocel větší pravý
jitrocel prostřední
lipnice roční pravá
lipnice luční
lipnice luční
truskavec ptačí
topol bílý (linda)
topol kanadský
mochna husí
mochna písečná
mochna nátržník
černohlávek obecný
slivoň švestka (švestka)
trnka obecná
hrušeň obecná
pryskyřník prudký pravý
pryskyřník zlatožlutý
pryskyřník plazivý
ředkev ohnice
křídlatka japonská
škumpa orobincová
růže
šťovík kyselý
šťovík menší pravý
šťovík tupolistý
úrazník položený

17

Dašice - Komárov

Salix caprea L.
Salix fragilis L.
Sambucus nigra L.
Scrophularia nodosa L.
Sinapis arvensis L.
Sisymbirum officinale (L.) Scop.
Sonchus arvensis L.
Stellaria media (L.) Vill.
Symphytum officinale L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek
Thlaspi arvense L.
+ Thuja occidentalis L.
Tilia platyphyllos Scop.
Trifolium campestre Schreber
Trifolium hybridum L.
Trifolium pratense L. s. lat.
Trifolium repens L.
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.
Trisetum flavescens (L.) P. B.
Urtica dioica L.
Verbascum thapsus L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Veronica persica Poiret
Veronica polita Fries
Veronica serpyllifolia L.
Vicia cracca L.
Vicia sepium L.
Vicia tetrasperma (L.) Schreber
Viola arvensis Murray
Viola reichenbachiana Bor.

vrba jíva
vrba křehká
bez černý
krtičník hlíznatý
hořčice polní
hulevník lékařský
mléč rolní
ptačinec prostřední
kostival lékařský
vratič obecný
pampeliška "lékařská"
penízek rolní
zerav západní (túje)
lípa velkolistá
jetel ladní
jetel zvrhlý
jetel luční
jetel plazivý
heřmánkovec nevonný
trojštět žlutavý
kopřiva dvoudomá
divizna malokvětá
rozrazil rezekvítek
rozrazil lékařský
rozrazil perský
rozrazil lesklý
rozrazil douškolistý
vikev ptačí
vikev plotní
vikev čtyřsemenná
violka rolní
violka lesní

POUŽITÉ ZKRATKY.
agg.
x
s. lat.
s. str.
+

– skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných
– označení pro křížence (hybrid)1
– sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí
– sensu stricto, taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh nebo
typová subspecie)
– druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně
zplaňující, v zájmovém území vysázený

1

Pozn.: kříženci se v důsledku příznivého působení heteroze vyznačují větší životní
zdatností i vyšší užitkovostí
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Celkový pohled na lokalitu ve směru na Dašice.

Most přes Lodrantku (lokální biokoridor) s výskytem křídlatky japonské. Průtok v době fotografování byl zcela
minimální.
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Funkčnost Lodrantky jako biokoridoru je omezena přítomností drobných staveb v zastavěném území obcí. .
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