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A. Údaje o oznamovateli 
1. Obchodní firma 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice 
Hlaváčova 902 
530 02 Pardubice 
 
2. IČ 
65993390 
 
3. Sídlo  
Hlaváčova 902 
530 02 Pardubice 
 
4. Oprávněný zástupce 
Ing. Bohumil Vebr 
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B. Údaje o záměru 
I.  Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
R35 Časy – Ostrov - odpočívky 
zařazení podle přílohy č. 1: 
Svým charakterem lze oznamovaný záměr zařadit následovně: 
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 
Bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 
nad 3 000m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích 
stání součtu pro celou stavbu.     
Sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad. 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru 

Oboustranná odpočívka. 

Součástí stavby je kromě dvou velkých odpočívek také výstavba přístupových komunikací na 

pozemky, vegetačních úprav a parkovišť. 

Celkový počet parkovacích míst: 252 

 

A. Odpočívky 

Levá (SO 113) 

stání pro malé a střední osobní automobily                                                              76 

stání pro velké osobní automobily, karavany                                                            12 

stání pro nákladní automobily                                                                                    32 

stání pro autobusy                                                                                                       6 

plocha vozovek                                                                                                   16 830 m2 

plocha chodníků                                                                                                    1 750 m2 

zemní práce                  - výkop                                                                                660 m3 

                                     - násyp a aktivní zóna                                                    53 350 m3 

                                     - sejmutí kulturních vrstev                                              10 530 m3 

                                     - potřeba kulturních vrstev                                                3 970 m3 

 

 

 

Pravá (SO 114) 
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stání pro malé a střední osobní automobily                                                                 76 

stání pro velké osobní automobily, karavany                                                               12 

stání pro nákladní automobily                                                                                      32 

stání pro autobusy                                                                                                         6 

plocha vozovek                                                                                                      16 750 m2 

plocha chodníků                                                                                                       1 780 m2 

zemní práce                                       - výkop                                                              160 m3 

                                                          - násyp a aktivní zóna                                   77 500 m3 

                                                          - sejmutí kulturních vrstev                             10 820 m3 

                                                          - potřeba kulturních vrstev                              4 020 m3 

 

B. Křižovatky, přeložky a úpravy ostatních komunikací (místní komunikace, polní 
cesty, provizorní komunikace) 

napojení rychlostní silnice                                                                                                2 

počet přístupů na pozemky                                                                                              1 

 

C. Přeložky inženýrských sítí 

vodohospodářské objekty                                                                                                 7 

objekty elektro                                                                                                                  8 

 
3. Umístění záměru 
kraj: Pardubický 
obec: Dolní Roveň 
katastrální území: Dolní Roveň, Horní Roveň 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Jedná se o velkou oboustrannou odpočívku s parkovací plochou cca 252 vozidel                    
( osobní+nákladní+autobusy). 
Součástí stavby je kromě dvou velkých odpočívej také výstavba přístupových komunikací na 
pozemky, vegetačních úprav a parkovišť. 
Posuzovaný záměr bude součástí rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov. 
Ke kumulaci negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí může docházet 
především ve vztahu k rychlostní silnici R35. 
Jiné záměry, jejichž projevy by měly negativní kumulativní charakter, se v dotčeném území 
nenacházejí. 
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Předmětem záměru je stavba ploch dvou velkých odpočívek (zpevněné plochy a plochy 
zeleně) na rychlostní silnici R35 Časy-Ostrov. Rychlostní silnice R35 umožní převedení 
dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a Zámrskem.  Silnice I/35 je silnicí s mezinárodním 
významem a s vysokým podílem mezinárodní nákladní dopravy, která v současné době 
prochází intravilánem řady obcí. 

Rychlostní silnice R35 je součástí sítě dálnic a rychlostních silnic, která je vymezena v 
„Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice do r. 2010“, schváleného vládou ČR na 
základě posouzení dopravní koncepce předložené Ministerstvem dopravy. Rychlostní silnice 
R 35 bude nejdůležitější pozemní komunikací NUTS 2 Severovýchod, který sdružuje 
Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. 

Stavba odpočívek je navržena v km 24,3-25,0 rychlostní silnice R35 Časy–Ostrov z hlediska 
vhodnosti směrového i výškového vedení trasy a s ohledem na dostatečnou vzdálenost od 
MÚK Dašice (km 20,820) a MÚK Ostrov (km 30,018). 

Zájmové území pro stavbu odpočívek je rovinaté. Stavba je umístěna na volných 
neosídlených pozemcích, převážně využívaných k zemědělské činnosti. 

  
5.1 Popis navržených variant řešení 
Záměr je předkládán v jedné aktivní variantě. 
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Seznam stavebních objektů a budoucích správců: 

SO Seznam objektů       vlastník / správce objektu 

Objekty řady 000 

011 Příprava území 

021 Oprava stávajících komunikací 

 

Objekty řady 100 

113 Odpočívka levá        ŘSD ČR 

114 Odpočívka pravá        ŘSD ČR 

147 Přístupy na pozemky v k.ú. Dolní Roveň              Obec Dolní Roveň 

171 Dopravní značení                  ŘSD ČR 

190 Dopravní opatření 
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Objekty řady 300 

303 Odpad od nádrže SO 336      ŘSD ČR 

308 Dešťová kanalizace a odvodnění pravé odpočívky             ŘSD ČR 

309 Dešťová kanalizace a odvodnění levé odpočívky   ŘSD ČR 

336 Sedimentační a retenční nádrž v km 24,300    ŘSD ČR 

345 DUN pravé odpočívky       ŘSD ČR 

346 DUN levé odpočívky       ŘSD ČR 

350 Úprava meliorací ZÚ – KÚ      Majitelé pozemků 

 

Objekty řady 400 

408 Kabelové vedení VN       ŘSD ČR 

409 Trafostanice                  ŘSD ČR 

422 Venkovní osvětlení levé odpočívky     ŘSD ČR 

423 Venkovní osvětlení pravé odpočívky     ŘSD ČR 

 

Objekty řady 800 

801 Vegetační úpravy       ŘSD ČR 

831 Technická rekultivace 

851 Oplocení         ŘSD ČR 

 

POPIS OBJEKTŮ 

Objekty řady 000 

SO 011 – Příprava území 

Před zahájením vlastních stavebních prací na odpočívkách, souvisejících stavebních objektů 
a inženýrských sítí je nutné provést některé práce, které souvisí s přípravou území. Jedná se 
o sejmutí kulturních vrstev v pásech dočasných záborů, dále je do tohoto objektu zahrnuto 
kácení stromů a mýcení zeleně. Soupis likvidované mimolesní zeleně a jeho podrobný 
rozsah bude určen v dalším projektovém stupni. Povolení ke kácení zajistí objednatel a 
předá zhotoviteli stavby před zahájením prací. Povolení stanoví podmínky, za kterých je 
možno kácení provést. V případě ohrožení geodetických bodů bude v rámci tohoto objektu 
provedena jejich ochrana. 
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SO 021 – Oprava stávajících komunikací 

Některé komunikace v okolí budou po dobu stavby zatíženy vlivem staveništní dopravy – 
přístup do staveniště, přeprava zemin na skládky nebo dovoz stavebních materiálů na 
staveniště. Lze předpokládat, že vlivem zvýšeného dopravního zatížení dojde k porušení 
stávajících komunikací. Proto je v rámci SO 021 uvažováno s jejich opravou, a to jednak po 
ukončení stavby a u některých komunikací také i před zahájením samotné stavby. Přesnější 
rozsah bude určen v dalších projektových stupních v koordinaci s investorem a jednotlivými 
správci komunikací. 

 

Objekty řady 100 

SO 113 – Odpočívka levá 

Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Odpočívka se nachází v kilometru 24,280–24,856, v přímé, oddělena od rychlostní silnice je 
pásem šířky 10m. Na rychlostní silnici R35 je připojena odbočovacím, resp. připojovacím 
pruhem. Odpočívka má vnitřní průběžnou komunikaci, která jde rovnoběžně s trasou R35 a 
prochází celou odpočívkou. Z této, resp. na tuto průběžnou komunikaci jsou napojeny ostatní 
komunikace sloužící provozu na odpočívce.  

Od rychlostní silnice se odpočívka odpojuje směrovým obloukem o poloměru R=150m s 
přechodnicí délky 70m, na kterou navazuje směrový oblouk o poloměru R=200m. Pokračuje 
přímá délky 305m a oblouk o poloměru R=200m. Průběžná komunikace se k rychlostní silnici 
přimyká směrovým obloukem o poloměru R=150m s přechodnicí délky 60m. Příjezdové a 
výjezdové komunikace jsou navrženy jako jednosměrné dvoupruhové v šířce 7m, resp. 6m. 

Začátek odpočívky rozděluje dopravu ve směrech na parkovací a odpočinkové plochy, dále 
směrem na čerpací stanici pohonných hmot a směr pro přímý průjezd po průběžné 
komunikaci. Z prostoru budoucí čerpací stanice pohonných hmot je možnost výjezdu na 
průběžnou komunikaci, po které lze opustit odpočívku a nebo vjezd do prostoru parkovacích 
a odpočinkových ploch. Parkovací plochy jsou rozděleny pro osobní a nákladní dopravu. 

Kapacita parkovacích ploch na odpočívce je navržena: 

64 stání osobních vozidel (kolmé) 

12 stání osobních vozidel s přívěsy nebo karavanů (šikmé 60°) 

6 stání autobusů (podélné) 

32 stání nákladních vozidel (šikmé 60°) 

 

Příjezdové a výjezdové komunikace jsou navrženy s asfaltovým krytem, parkovací plochy 
pro nákladní automobily a autobusy jsou cemento-betonové, parkovací plochy osobních 
automobilů jsou živičné a chodníky ze zámkové dlažby. Zelené plochy budou budovány jako 
zvýšené ostrůvky v silničních betonových obrubách uložených do betonu s rozdílem výšek 
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proti zpevněné ploše o +0,12m, chodníky budou řešeny stejně, jen v místě snížení pro 
přecházení to bude rozdíl +0,03m. Plochy budou ohumusovány v průměrné tloušťce 0,2m. 

Základním principem odvodnění tělesa je veškerou vodu z povrchu zpevněných ploch 
podchytit a odvést do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch 
komunikací není nikde volně rozptylována do terénu. Pro odvodnění ploch a komunikací je 
zvolen způsob pomocí klasické dešťové kanalizace, uličních vpustí a štěrbinových žlabů. 
Dešťové stoky musí být provedeny z důvodu požadavku na vodotěsnost z potrubí s 
integrovanými spoji, v úvahu připadá potrubí kameninové, betonové, plastové, litinové nebo 
potrubí sklolaminátové. Před vyústěními kanalizací do systému odvodnění silnice R35 jsou 
navrhovány havarijní objekty – dešťové usazovací nádrže, které budou zároveň vybaveny 
koalescenčními odlučovači ropných látek. (Výše uvedené způsoby odvodnění jsou součástí 
SO 303, 308, 309, 336, 345 a 346)  

Odpočívka bude vybavena dopravním značením (součást SO 171).  

Zemní práce představují značné objemy, celkově stavba vykazuje nedostatek zemin. Rozvoz 
zemin je přednostně uvažován v trase rychlostní silnice. Ohumusování svahů je uvažováno v 
tl.0,2m.  

Na odpočívce jsou navrženy vozovky a parkovací plochy s celkovou plochou 16 830m2 a 
chodníky s plochou 1 750 m2.  

Přesná lokalizace a návaznost na technické objekty bude upřesněna v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

 

SO 114 – Odpočívka pravá 

Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Odpočívka se nachází v kilometru 24,425–25,002, v přímé, oddělena od rychlostní silnice 
R35 Časy-Ostrov je pásem šířky 10m. Na rychlostní silnici R35 je připojena odbočovacím, 
resp. připojovacím pruhem. Odpočívka má vnitřní průběžnou komunikaci, která jde 
rovnoběžně s trasou R35 a prochází celou odpočívkou. Z této, resp. na tuto průběžnou 
komunikaci jsou napojeny ostatní komunikace sloužící provozu na odpočívce. 

Od rychlostní silnice se odpočívka odpojuje směrovým obloukem o poloměru R=150m s 
přechodnicí délky 70m, na kterou navazuje směrový oblouk o poloměru R=200m. Pokračuje 
přímá délky 305m a oblouk o poloměru R=200m. Průběžná komunikace se k rychlostní silnici 
přimyká směrovým obloukem o poloměru R=150m s přechodnicí délky 60m. 

Příjezdové a výjezdové komunikace jsou navrženy jako jednosměrné dvoupruhové v šířce 
7m, resp. 6m. 

Začátek odpočívky rozděluje dopravu ve směrech na parkovací a odpočinkové plochy, dále 
směrem na čerpací stanici pohonných hmot a směr pro přímý průjezd po průběžné 
komunikaci. Z prostoru budoucí čerpací stanice pohonných hmot je možnost výjezdu na 
průběžnou komunikaci, po které lze opustit odpočívku a nebo vjezd do prostoru parkovacích 
a odpočinkových ploch. Parkovací plochy jsou rozděleny pro osobní a nákladní dopravu. 

Kapacita parkovacích ploch na odpočívce je navržena: 



Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí                      R35 Časy – Ostrov - odpočívky 

 

 eko           team 
 

12 
 

64 stání osobních vozidel (kolmé) 

12 stání osobních vozidel s přívěsy nebo karavanů (šikmé 60°) 

6 stání autobusů (podélné) 

32 stání nákladních vozidel (šikmé 60°) 

Příjezdové a výjezdové komunikace jsou navrženy s asfaltovým krytem, parkovací plochy 
pro nákladní automobily a autobusy jsou cemento-betonové, parkovací plochy osobních 
automobilů jsou živičné a chodníky jsou ze zámkové dlažby. Zelené plochy budou budovány 
jako zvýšené ostrůvky v silničních betonových obrubách uložených do betonu s rozdílem 
výšek proti zpevněné ploše o +0,12m, chodníky budou řešeny stejně, jen v místě snížení pro 
přecházení to bude rozdíl +0,03m. Plochy budou ohumusovány v průměrné tloušťce 0,2m. 

Základním principem odvodnění tělesa je veškerou vodu z povrchu zpevněných ploch 
podchytit a odvést do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch 
komunikací není nikde volně rozptylována do terénu. Pro odvodnění ploch a komunikací je 
zvolen způsob pomocí klasické dešťové kanalizace, uličních vpustí a štěrbinových žlabů. 
Dešťové stoky musí být provedeny z důvodu požadavku na vodotěsnost z potrubí s 
integrovanými spoji, v úvahu připadá potrubí kameninové, betonové, plastové, litinové nebo 
potrubí sklolaminátové. Před vyústěními kanalizací do systému odvodnění silnice R35 jsou 
navrhovány havarijní objekty – dešťové usazovací nádrže, které budou zároveň vybaveny 
koalescenčními odlučovači ropných látek. (Výše uvedené způsoby odvodnění jsou součástí 
SO 303, 308, 309, 336, 345 a 346)  

Odpočívka bude vybavena dopravním značením (součást SO 171). 

Zemní práce představují značné objemy, celkově stavba vykazuje nedostatek zemin. Rozvoz 
zemin je přednostně uvažován v trase rychlostní silnice. Ohumusování svahů je uvažováno v 
tl.0,2m. 

Na odpočívce jsou navrženy vozovky a parkovací plochy s celkovou plochou 16 750 m2 a 
chodníky s plochou 1 780 m2. 

Přesná lokalizace a návaznost na technické objekty bude upřesněna v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

 

SO 147 – Přístupy na pozemky v k.ú. Dolní Roveň 

Vlastník: Obec Dolní Roveň 

Navrženou stavbou odpočívek a rychlostní silnice R35 dojde k přerušení nebo ke zrušení 
přístupů na pozemky v k.ú. Dolní Roveň. Navržené přístupové komunikace budou sloužit k 
opětovnému zpřístupnění těchto pozemků. Na základě požadavků obce (šířka zemědělské 
techniky) jsou navrženy s šířkou zpevnění 5,0m a s nezpevněnou krajnicí po obou stranách 
0,5m. Celková délka komunikace je 1280m s plochou 6 480 m2. 
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SO 171 – Dopravní značení 

Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Součástí SO 171 je provedení dopravního značení na odpočívkách (SO 104 a SO 105) 
včetně připojovacích a odbočovacích pruhů. V dalších projektových stupních se bude tento 
stavební objekt dále dělit na podobjekty svislého a vodorovného dopravní značení, včetně 
dopravních knoflíků a proměnné dopravní značení. 

Svislé dopravní značení - dopravní značky budou navrženy a umístěny v souladu s platnými 
„Zásadami pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 65), 
schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR v r. 1995. Značky ani 
jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikací. 

Vodorovné dopravní značení - musí být provedeno jednotným způsobem. Vodorovné 
dopravní značení bude profilované s retroflexní úpravou z materiálů dlouhodobé životnosti, 
které jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů a ŘSD ČR. 

Podrobný návrh dopravního značení bude předmětem dalšího projektového stupně. 

 

SO 190 – Dopravní opatření 

Pro zajištění vlastních stavebních prací na výstavbě odpočívek na rychlostní silnice R35, 
přeložek přístupových komunikací, souvisejících stavebních objektů a přeložek inženýrských 
sítí je nutné provést některá dopravní omezení před a také v průběhu výstavby. Součástí 
objektu SO 190 bude zřízení a následná demontáž provizorního dopravního značení a 
provizorního světelně signalizačního zařízení. 

 

Objekty řady 300 

VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST 

Všeobecně 

Vodohospodářské objekty řeší odvodnění navrhovaných odpočívek u rychlostní silnice a 
souvisejících havarijních a záchytných objektů. Zásobování pitnou vodou a likvidace 
splaškových vod nejsou předmětem této PD a jsou řešeny samostatnou studií v několika 
variantách. Výběr varianty a realizace vybrané varianty je na straně budoucích nájemců 
odpočívek. Vodohospodářské objekty zároveň řeší úpravy meliorací a retenční nádrž včetně 
odpadu od nádrže. 

Základním principem odvodnění tělesa je veškerou vodu z povrchu zpevněných ploch 
podchytit a odvést do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch 
komunikací není nikde volně rozptylována do terénu. Pro odvodnění ploch a komunikací je 
zvolen způsob pomocí klasické dešťové kanalizace, uličních vpustí a štěrbinových žlabů. 
Dešťové stoky musí být provedeny z důvodu požadavku na vodotěsnost z potrubí s 
integrovanými spoji, v úvahu připadá potrubí kameninové, betonové, plastové, litinové nebo 
potrubí sklolaminátové. 
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Před vyústěními kanalizací do systému odvodnění silnice R35 jsou navrhovány havarijní 
objekty - dešťové usazovací nádrže, které budou zároveň vybaveny koalescenčními 
odlučovači ropných látek (koncentrace ropných látek na odtoku z nádrží do 5 mg/l). 

Zajištění ochrany povrchových a spodních vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z 
liniových staveb při případné havárii - zadržení srážkových vod z komunikací, je nutno 
provést pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb výše 
uvedenými havarijními a retenčními objekty, které musí plnit následující funkce: 

- zachycení látek škodlivých podzemním a povrchovým vodám, které nejsou mechanicky 
odstranitelné, 

- zachycení většího množství lehkých kapalin při haváriích, ke kterým může dojít na 
zpevněných plochách komunikací, 

- zachycení dešťových přívalových srážek, zajištění regulovaného odtoku dešťových vod, 
tímto opatřením nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v menších vodních 
tocích, do kterých jsou dešťové vody zaústěny - v tomto případě je retence pro odpočívky 
řešena napojením odvodnění do retenční nádrže, která zároveň zachycuje dešťové vody ze 
silnice R35. 

Navržen je tento typ nádrží: 

1. podzemní nádrže - havarijní dešťové usazovací nádrže – prefabrikované nádrže např. 
typu DYWIDAG nebo obdobná zařízení různých výrobců 

2. otevřené zemní retenční nádrže s nornou stěnou 

 

Hydrotechnické výpočty: 

Bilance odváděných srážkových vod : 

Vstupní údaje: 

Odtokové součinitele 

Dle TP 83 (Odvodnění pozemních komunikací) se pro komunikace v extravilánu užívá 
parametrů dle ČSN 736101 (Projektování silnic a dálnic), tj. včetně odtokového součinitele, 
to znamená pro zpevněné plochy 0,9 pro nezpevněné 0,15. 

Návrhová hodnota intenzity deště 

V celém odvodňovaném úseku byla pro výpočet odtoku dešťových vod použita intenzita p=2, 
t=15min. q=95 l/s/ha. 

 

ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD – ODPOČÍVKA PRAVÁ 

Název     skut.plocha souč.odtoku red.plocha odtok 

      m2                   m2    l/s 

nezpevněné plochy zájmového 
území        25085      0,15      3763   35,7 
zpevněné plochy zájmového 
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území        18530     0,90    16677           158,4 

CELKEM       43615      20440           194,1 

 

ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD – ODPOČÍVKA LEVÁ 

Název      skut.plocha   souč.odtoku  red.plocha  odtok 

    m2                    m2     l/s 

nezpevněné plochy zájmového 
území      25708        0,15      3856   36,6 
zpevněné plochy zájmového 
území     18580        0,90    16722           158,9 
CELKEM     44288      20578           195,5 
 

NÁVRH RETENČNÍ NÁDRŽE 

Výpočet retenčních nádrží podle ČSN 75 6261 

 

SO 336 – Sedimentační a retenční nádrž v km 24,300 

recipient je Točivý potok. Regulovaný odtok z nádrže je stanovený na 10 l.s-1. 

redukovaná plocha povodí  4,250 ha ze silnice R35 + 4,1ha z odpočívek 

Qo  [ l.s-1 ]    odtok z nádrže do recipientu 

qc  [ l.s-1.ha-1]   intenzita deště trvání tc pro p = 2 

tc  [ min. ]   trvání deště 

Qs  [ l.s-1]    stávající odtok z povodí 

 

qc [ l.s-1.ha -1] 

120 95 74,6 53,9 43 30,7 21,9 17,2 

 

tc [ min ] 

10 15 20 30 40 60 90 120 

 

Qo  

[l.s-1] 

 0 601 714 747 810 862 923 987 1034 

 1 601 713 746 808 859 919 982 1027 

 2 600 712 745 807 857 916 977 1020 

 5 598 709 741 801 850 905 960   998 
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10 595 705 735 792 838 887 933   962 

20 589 696 723 774 814 851 879   890 

30 583 687 711 756 790 815 825   818 

50 571 669 687 720 742 743 717   674 

 

 

Stručný popis jednotlivých objektů: 

SO 303 – Odpad od nádrže SO 336 

Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Objekt řeší trubní odpad a havarijní přepad od dešťové retenční nádrže. 

SO 303 řeší odpad od nádrže SO 336. Odpad je řešen jako trubní z potrubí v dimenzi DN 
1200. Odpad je napojen do Točivého potoka. 

Potrubí DN 1200……….297 m 

 

SO 308 – Dešťová kanalizace pravé odpočívky 

SO 309 – Dešťová kanalizace levé odpočívky 

Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Objekty řeší odvodnění navrhovaných odpočívek u rychlostní silnice R35. Odvodnění 
vozovek a zpevněných ploch bude provedeno klasickým systémem pomocí uličních vpustí a 
štěrbinových žlabů umístěných u obrubníků nebo v úžlabích ploch. Přípojky od vpustí budou 
a žlabů budou napojeny do šachet kanalizace nebo v odůvodněných případech pomocí 
tvarovek přímo do potrubí. Kanalizace bude realizována z potrubí v dimenzi DN 300 - 400, 
odpady od uličních vpustí a žlabů v dimenzi DN 200. 

 

SO 308 odvodňuje odpočívku pravou ve směru staničení rychlostní silnice R35. Kanalizace 
se skládá na ploše odpočívky ze dvou větví a poté podchází silnici R35 a v prostoru levé 
odpočívky je napojena do kanalizace objekt 303. Na kanalizaci je osazena DUN – SO 345. 

Kanalizace bude realizována z potrubí v dimenzi DN 300 - 400. 

Potrubí DN 400………..349 m 

Potrubí DN 300………..448 m 

 

SO 309 odvodňuje odpočívku levou ve směru staničení rychlostní silnice R35. Kanalizace se 
skládá na ploše odpočívky ze dvou větví a poté je napojena do přítoku retenční nádrže 
silnice R35. Na kanalizaci je osazena DUN – objekt 346. Kanalizace bude realizována z 
potrubí v dimenzi DN 300 - 400. 

Potrubí DN 400………..109 m 
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Potrubí DN 300………..492 m 

 

SO 336 – Sedimentační a retenční nádrž v km 24,300 

Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Zajištění ochrany stávajícího drobného vodního toku proti zvýšenému odtoku dešťových vod 
bude provedeno vybudováním otevřené zemní retenční nádrže, která budou umístěna za 
dešťovými usazovacími nádržemi před vyústěním dešťové kanalizace do vodoteče – 
Točivého potoka. Do retenční nádrže je rovněž přiváděna voda ze silnice. Vybudováním 
retenční nádrže bude při návrhové srážce na odtoku do vodoteče zaručeno maximálně 
stejné množství dešťových vod jako z příslušného území před výstavbou. 

Návrhové parametry nádrže jsou následující: 

SO 336 – přítok z dešťové stoky R35 312,12 l/s, přítok z dešťové stoky odpočívek 389,6, 
regulovaný odtok 10 l/s, retenční objem 962 m3, zemní retenční nádrž . 

 

SO 345 – DUN pravé odpočívky 

SO 346 – DUN levé odpočívky 

Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z liniových staveb při 
případné havárii - zadržení srážkových vod z ploch odpočívek, je nutno provést pomocí 
speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb havarijními zařízeními 
– dešťovými usazovacími nádržemi. Tyto nádrže budou vybudovány na potrubích dešťových 
kanalizací odpočívek před vyústěním do systému odvodnění silnice R35. Dešťové usazovací 
nádrže jsou navrženy jako podzemní nádrže - prefabrikované železobetonové nádrže např. 
typu DYWIDAG nebo obdobná zařízení různých výrobců. 

Návrhové parametry nádrží jsou následující: 

 

SO 345 – přítok z dešťové stoky 194,1, nádrž umístěna v zeleném pruhu u vjezdu na 
odpočívku 

 

SO 346 – přítok z dešťové stoky 195,5 l/s, nádrž umístěna v zelené ploše u výjezdu z 
odpočívky 

 

SO 350 – Úprava meliorací ZÚ – KÚ 

Vlastník: Majitelé pozemků 

Výstavbou odpočívek dojde k přerušení stávajícího plošného odvodňovacího systému. Proto 
musí dojít k podchycení přerušených drenážních per. Tato podchycení budou dle místních 
podmínek napojena do Točivého potoka. Podchycení se skládá ze tří větví drenáží. 
Podchycení bude provedeno z drenážního potrubí PVC flex. DN 200. Podchody pod 
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komunikacemi budou provedeny z betonového nebo plastového potrubí DN 300. Ke 
stávajícímu melioračnímu systému je k dispozici minimum podkladů. Návrh byl vypracován 
na základě přehledných situací meliorovaných oblastí předaných ZVHS Chrudim. 

Rozsah objektu: 

dren. potrubí PVC flex. DN 200.....2920 m 

 

Objekty řady 400 

SO 408 – Kabelové vedení VN 

Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Pro zajištění napojení levé a pravé odpočívky R35 na el. energii byla podána „Žádost o 
připojení odběratele k distribuční soustavě VN a VVN“ provozovateli distribuční sítě (DS) v 
lokalitě Dolní Roveň, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Žádost byla podána dne 8.10.2009 a bylo v ní 
požadováno rezervování příkonu 500 kW. Tato hodnota byla vypočítána z předpokládaných 
odběrů objektů umístěných na pravé a levé straně odpočívky vč. rezervy. Po dopracování 
dalších stupňů projektové dokumentace je nutné uvedenou hodnotu rezervovaného příkonu 
upřesnit. Na základě podané žádosti vydal dne 11.03.2010 provozovatel distribuční sítě – 
ČEZ Distribuce, a.s. upravené „Stanovisko k žádosti o připojení“ č. 4120200182, kde je 
uveden způsob napojení odpočívky na DS. Z uvedeného vyplývá, že odpočívka bude 
napojena z vrchního vedení VN 35 kV linky č. 846, jejíž trasa je ve vzdálenosti cca 365 m 
souběžná s R 35. Podpěrný bod č. 12 této linky bude vyměněn za nový a bude na něm 
osazen svislý úsekový odpojovač, jehož spodní svorky budou napojovacím bodem kabelové 
přípojky VN. 

Přípojka VN bude provedena kabelem 35-AXEKVCEY 3x1x70 mm2 uloženým v zemi v trase 
zčásti podél místní polní cesty a zčásti v prostoru levé odpočívky. Přípojka bude ukončena v 
nově zřízené kompaktní trafostanici osazené na levé odpočívce. Pro odjištění kabelu 
přípojky VN bude svislý odpojovač osazený na stožáru VN doplněn pojistkovými spodky 
s omezovači přepětí ve venkovním provedení, které budou součástí přípojky VN. 

Investorem úprav zařízení distribuční soustavy může být pouze její provozovatel, tj. ČEZ 
Distribuce, a.s. 

Investorem a vlastníkem přípojky VN bude žadatel o připojení nového odběrného místa, tj. 
ŘSD ČR. 

Délka přípojky VN – 690 m 

Pro možnost napojení telefonních linek do každého objektu bude v souběhu se silovými 
kabely položena trubka typu KOPOFLEX 110 s protahovacím vodičem. Po upřesnění 
požadavků na počet digitálních linek ISDN a požadavků na službu internet ADSL pro 
jednotlivé objekty odpočívky, bude investorem (uživatelem) podaná žádost společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně jinému operátorovi, na zřízení příslušného 
počtu telefonních linek. 

 

SO 409 – Trafostanice 
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Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Napojení odpočívky na distribuční síť (DS) 35 kV ČEZ Distribuce, a.s. bude nově zřízenou 
kabelovou přípojkou VN – viz SO 408. Přípojka bude ukončena v nové kompaktní trafostanici 
– TS 35/0,4 kV, 630 kVA. Je navržen typ BETONBAU UK 2536, který má prostor pro 
osazení trafa 35/0,4 kV, 630 kVA a prostor pro rozváděč VN a NN. Měřící zařízení pro 
obchodní měření odběru el. energie bude osazeno na straně VN. Dle vyhlášky 218//2001 se 
bude jednat o měření typu A. Použitý typ měničů bude v souladu s požadavky uvedenými ve 
Stanovisku k žádosti o připojení č. 4120200182 vydané provozovatelem distribuční sítě. 

V rozváděči NN trafostanice bude osazeno 6 ks pojistkových lišt 400A pro napojení 
budoucích jednotlivých objektů odpočívky kabelovými rozvody NN. 

Trafostanice bude osazena v zelené ploše na levé straně odpočívky tak, aby délky 
kabelových rozvodů NN byly co nejkratší. 

Ochranné pásmo u kompaktních trafostanic je dle vyhlášky 51/2006 Sb. - 2m 

Investorem a vlastníkem trafostanice bude žadatel o připojení nového odběrného místa, tj. 
ŘSD ČR. 

Trafostanice 35/0,4kV, 630 kVA (typ BETONBAU UK 2536) – 1 ks 

 

SO 422 - Venkovní osvětlení levé odpočívky 

Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Průjezdné komunikace a parkoviště levé odpočívky rychlostní silnice R35 budou osvětleny 
výbojkovými svítidly osazenými na silničních kuželových stupňovitých stožárech o výšce 9 m. 
S výjimkou tří světelných bodů budou stožáry osazeny jednoramenným výložníkem 
s vyložením 1,5 m. Tři stožáry budou s výložníkem dvouramenným. Budou použita 
výbojková svítidla s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 150 W. 

Prostory odpočinkové zóny budou osvětleny stožáry o výšce 6 m osazenými výbojkovými 
svítidly 70 W. 

Celé osvětlení levé a pravé strany odpočívky bude napojeno na el. energii z rozváděče NN 
nové trafostanice 35/0,4 kV, 630 kVA postavené v zeleném ostrůvku levé odpočívky. 
Jednotlivé okruhy venkovního osvětlení budou napojeny z rozváděče RVO osazeného v její 
blízkosti. V rozváděči RVO budou osazeny přístroje pro jištění a ovládání venkovního 
osvětlení a podružné měření spotřeby elektřiny venkovního osvětlení pro každou stranu 
odpočívky samostatně. 

Počet světelných bodů – 31 ks 

Pro napojení objektu ČSPH a objektu pro stravovací služby kabelovými rozvody NN z 
rozváděče NN osazeného v nové trafostanici (409), budou v souběhu s SO 422 položeny 
rezervní chráničky s protahovacím vodičem - trasy kabelových vedení NN nejsou součástí 
této PD. 

 

SO 423 - Venkovní osvětlení pravé odpočívky 
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Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Průjezdné komunikace a parkoviště na pravé odpočívky rychlostní silnice R35 budou 
osvětleny výbojkovými svítidly osazenými na silničních kuželových stupňovitých stožárech o 
výšce 9 m. S výjimkou tří světelných bodů budou stožáry osazeny jednoramenným 
výložníkem s vyložením 1,5 m. Tři stožáry budou s výložníkem dvouramenným. Budou 
použita výbojková svítidla s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 150 W. 

Prostory odpočinkové zóny budou osvětleny stožáry o výšce 6 m osazenými výbojkovými 
svítidly 70 W. 

Celé osvětlení levé a pravé strany odpočívky bude napojeno na el. energii z rozváděče NN 
nové trafostanice 35/0,4 kV, 630 kVA postavené v zeleném ostrůvku levé odpočívky. 
Jednotlivé okruhy venkovního osvětlení budou napojeny z rozváděče RVO osazeného v její 
blízkosti. V rozváděči RVO budou osazeny přístroje pro jištění a ovládání venkovního 
osvětlení a podružné měření spotřeby elektřiny venkovního osvětlení pro každou stranu 
odpočívky samostatně. 

Trasa kabelů pro venkovní osvětlení pravé strany odpočívky bude křížit rychlostní silnici       
R 35. V křížení budou kabely uloženy do kabelových chrániček založených pod těleso R 35 v 
předstihu. 

Počet světelných bodů – 31 ks 

Pro napojení objektu ČSPH a objektu pro stravovací služby kabelovými rozvody NN z 
rozváděče NN osazeného v nové trafostanici (SO 409), budou v souběhu s SO 423 položeny 
rezervní chráničky s protahovacím vodičem - trasy kabelových vedení NN nejsou součástí 
této PD. 

 

Objekty řady 800 

SO 801 – Vegetační úpravy 

Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Součástí SO 801 jsou vegetační úpravy. Vegetační úpravy budou provedeny na násypových 
svazích nových zemních těles odpočívek. Cílem provedení vegetačních úprav je ozelenění 
odpočívek a jejich začlenění do krajiny se zaměřením na vhodný výběr a prostorové 
uspořádání dřevin. Rozprostřením humózního horizontu a výsadbou dřevin dojde ke 
zpevnění svahů a zabrání jejich erozi. 

V rámci projektových prací ve stupni DÚR není zpracován návrh vegetačních úprav 
s návrhem výsadeb – bude doplněn na základě závěrů zjišťovacího řízení. 

 

SO 831 – Technická rekultivace 

V rámci tohoto objektu bude provedena rekultivace ploch dočasného záboru stavby. Dále 
jsou do objektu zahrnuty rekultivace ploch dočasných záborů pro přeložky inženýrských sítí – 

dočasné zábory do jednoho roku. V rámci tohoto objektu bude provedena technická i 
biologická rekultivace. Kulturní vrstvy, které budou sejmuty v rámci přípravy území na 
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plochách dočasného záboru, budou zpětně rozprostřeny na tyto plochy v původních 
tloušťkách – následně se provede biologická rekultivace (2-3 letá). Kromě úprav na 
zemědělských a lesních pozemcích proběhne úprava terénu i na ostatních 
(nezemědělských) plochách dotčených dočasným záborem. Cílem rekultivace je úprava 
dočasně zabraných ploch do původního stavu, tj. do přibližně stejného stavu v jakém jsou 
ostatní zemědělské pozemky poblíž stavby. Po rekultivaci budou plochy dočasného záboru 
vráceny a připojeny k původním nebo sousedním zemědělským pozemkům. Rekultivace 
musí zajistit svými technickými a biologickými prostředky vytvoření nové půdy, urychlení a 
zkvalitnění přeměny devastovaných ploch na půdu s dostatečnou produkcí a s vytvořením 
funkční, vysoce ekologicky hodnotné a biologicky plně aktivní krajiny přilehlé k tělesu silnice. 

Technická rekultivace 

V rámci technické rekultivace dojde k vyčištění lokalit od zanechaných stavebních zbytků. 
Tyto zbytky budou odvezeny na skládku a provede se vyrovnání terénu. Na takto 
upravených pozemcích bude pro zlepšení fyzikálních vlastností spodních vrstev zhutnělé 
půdy provedeno hloubkové meliorační kypření. Následně budou navezeny a rozprostřeny 
sejmuté kulturní vrstvy v původních mocnostech (ornice, podorničí, lesní hrabanka). 

Biologická rekultivace 

Po technické rekultivaci bude následovat 3-letá, resp. 2-letá biologická rekultivace – pro 
zlepšení fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy s využitím rekultivačních 
plodin v prvních dvou letech – založení nového kulturního porostu. Kvalitní příprava půdy, její 
rozpracování včetně urovnávky terénu, je základním předpokladem úspěšného založení 
porostu, jeho plné hustoty. Dobrá vzcházivost je zajištěna při hloubce setí 1,0-1,5 cm, proto 
je nutné půdu před setím uválet hladkým válcem a sít bez závaží. 

Podrobný projekt rekultivace ploch dočasného záboru bude zpracován v rámci dokumentace 
pro stavební povolení po upřesnění ploch dočasných záborů. 

Rekultivace zrušených komunikací budou součástí jednotlivých objektů přeložek těchto 
komunikací. Na rušených plochách stávajících komunikací proběhne technická a biologická 
rekultivace. Kulturní vrstvy budou na těchto plochách rozprostřeny v mocnostech 
odpovídajících těsnému sousedství těchto komunikací. 

 

SO 851 – Oplocení 

Vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Oplocení odpočívek ochrání migrující zvěř před střety se silničními vozidly, rovněž tak i 
zajistí ochranu lidských životů vlivem možného střetu s volně žijícími živočichy. Obecně by 
mělo být oplocení realizováno v místech největšího pohybu zvěře tak, aby ji navádělo na 
migrační objekty. Rozsah oplocení byl zpracován na základě požadavků Stanoviska o 
hodnocení vlivů na životní prostředí pro stavbu R35 Časy-Ostrov. Oplocení bude realizováno 
i ve středním dělícím pásu, jako ochrana před přebíháním lidí mezi levou a pravou 
odpočívkou. Přesný typ oplocení bude určen na základě požadavků ŘSD ČR a orgánu 
ochrany přírody.  
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení stavby odpočívek na R35 se předpokládá v 05/2012. 

S ohledem na celkový objem prací se předpokládá dokončení (zprovoznění) současně s 
úsekem R35 Časy-Ostrov. 

 
8. Výčet dotčených  územně samosprávných celků 
Předpokládanými vlivy bude dotčeno území následující obce: 
kraj: Pardubický 
obec: Dolní Roveň 
katastrální území: Dolní Roveň, Horní Roveň 
 
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 

tato rozhodnutí vydávat 
Územní rozhodnutí a obdobná rozhodnutí dle zákonů jmenovitě uvedených v pozn. 1a) 
zák. č. 100/2001 Sb., dále např. stavební povolení – příslušný stavební úřad 
Dále dle rozsudků Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 91/2009 – 83 a 8 As 47/2005 – 86, 
které je nutno považovat za závaznou právní normu, ve kterých je řečeno, že výstup z 
procesu EIA (ZZŘ nebo stanovisko) musí být podkladem pro: 

- rozhodnutí orgánu ochrany přírody podle § 12 (zásah do krajinného rázu) a  
- § 44 (činnosti ve zvláště chráněných územích) zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny a  
- povolení podle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

Dále pro informaci jsou uvedeny některé další potřebné legislativní akty, které však aktuálně 
nepodléhají režimu §10 odst. 4 zák. č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

- Výjimka ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - pro 
ohrožené druhy 

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (vynětí ze ZPF) 
- Souhlas s kácením mimolesní zeleně dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny 
- Povolení k nakládání s vodami § 8, souhlas vodoprávního úřadu dle §17, vyjádření 

dle §18 dle zákona 254/2001Sb. o vodách, vydává příslušný obecní úřad s 
rozšířenou působností. 

- Souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001, o vodách ke stavbám a 
zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na 
pozemcích sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry 

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami nebo podzemními vodami dle §8 zák. č. 
254/2001 Sb., zákon o vodách v platném znění - vydává vodoprávní úřad 

- Souhlas s Plánem opatření pro případ havárie (havarijní plán) pro období výstavby na 
území stavby velkého rozsahu - vydává příslušný vodoprávní úřad 

- Potvrzení souladu Povodňového plánu stavby s povodňovým plánem dotčené obce - 
vydává příslušný vodoprávní úřad 
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II.  Údaje o vstupech 

1. Půda 
Zábor půdy 
Katastrální území Dolní Roveň 
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je 86 105 m2, z toho ZPF činí 85 621 m2, 
vodní plochy činí 131 m2 a ostatní plochy činí 353 m2.  
Celkový dočasný zábor pozemků nad 1 rok je 724 m2, z toho ZPF činí 570 m2, vodní plochy 
činí 22 m2  a ostatní plochy činí 132 m2.  
Celkový dočasný zábor pozemků do 1 roku je 6 281 m2 , z toho ZPF činí 5015 m2 a ostatní 
plochy činí 1 266 m2.  
 U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 32001, 32310, 32110, 31901 zařazené do I. 
třídy ochrany zemědělského půdního fondu. 
 
Dotčená ochranná pásma 

Ochranné pásmo rychlostní silnice je stanoveno do vzdálenosti 100 m od osy přilehlého 
jízdního pásu. Ochranná a bezpečnostní pásma pro jednotlivé inženýrské sítě budou 
stanovena příslušnými správci. 

 
 
2. Voda 
Odběr vody celkem 
Zásobování pitnou vodou a likvidace splaškových vod není v této fázi známo. Výběr variant a 
realizace vybrané varianty je na straně budoucích nájemců odpočívek – řešeno samostatnou 
studií v několika variantách. 

 

3. Surovinové a energetické zdroje 
Suroviny pro výstavbu 
Rozsah potřeby materiálů a surovin bude stanoven na základě zpracování dalšího 
projektového stupně. 

Lze předpokládat, že při stavbě odpočívek vzniknou nároky na suroviny, které odpovídají 
charakteru stavby. 

Období výstavby 

násypový materiál 
- štěrkopísky, především pro konstrukční vrstvy vozovek 
- drcené kamenivo pro betonové konstrukce a asfaltové směsi 
- materiál pro kryty vozovek – ropné asfalty a modifikační přísady, silniční cement 
- ocel – především pro betonářskou výztuž a bezpečnostní zařízení (zábradlí a 

svodidla) 
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- pohonné hmoty, oleje a maziva pro stavební mechanizmy a dopravní techniku 
 
Období provozu 
Ve fázi provozu je nutno uvažovat se spotřebou pohonných hmot , olejů a maziv pro 
mechanizmy údržby odpočívej. 
Dále je nutno zahrnout do spotřeby surovin posypový materiál zimní údržby, tj. chlorid sodný 
v množství cca 1kg na metr čtvereční plochy a drcené kamenivo v množství 10xvětším. 
 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Stavba je napojena na stavbu R35 Časy – Ostrov. Veškeré nově budované nebo stávající 
upravované inženýrské sítě jsou napojeny na stávající sítě. 

 

III. Údaje o výstupech 

 

1. Ovzduší 

TYPY ZDROJŮ EMISÍ  

Podle rozmístění zdroje znečištění v prostoru lze rozdělit zdroje emisí následovně: 

- bodový zdroj znečištění 

- Iíniový zdroj znečištění 

- plošný zdroj znečištění 

Období výstavby 

Bodový ani liniový zdroj nebude při výstavbě významný. 

Nově navrhovaná stavba může v průběhu realizace působit jako svérázný plošný zdroj 
znečištění přízemní vrstvy atmosféry (prach, výfukové plyny téžkých stavebních 
mechanismů) v okolí stavebních dvorů, resp. v místech větší koncentrace stavebních prací 
(např. kolem mostních objektů). 

Období provozu 

Po dostavbě bude odpočívka, spolu s rychlostní silnicí představovat nový významný liniový 
zdroj znečištění atmosféry, a to především plynnými exhalacemi. K nim se nutně připojí 
aerosoly různého složení, jejichž zdrojem budou chemické látky používané k udržování zimní 
sjízdnosti a v malém množství i látky související bezprostředně s automobilovým provozem 
(otěr pneumatik aj.). 

S ohledem na technický rozvoj v automobilovém průmyslu a s provedenými i očekávanými 
legislativními úpravami podmínek provozu vozidel, lze v reálné budoucnosti předpokládat 
snížení exhalací z dopravy na jednotku přepravovaného výkonu. 

 

ROZLOŽENÍ  EMISÍ V ČASE 
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Pro hodnocení znečišťování ovzduší na libovolném úseku rychlostní silnice je velmi důležité 
rozlišovat období výstavby úseku od období vlastního silničního provozu na něm, kdy se tyto 
vlivy kvalitativně i kvantitativně diametrálně liší. 

Období výstavby 

Po dobu výstavby odpočívky bude blízké okolí stavby znečišťováno emisemi výfukových 
plynů ze stavebních strojů a těžkých nákladních automobilů. Za rozhodující zdroj emisí do 
ovzduší v době provádění stavby lze však bezesporu považovat zemní práce, které tvoří 
podstatnou část objemu všech stavebních prací při výstavbě takto rozsáhlého záměru. 
Snaha o kvantifikaci množství těchto emisí, příp. jejich distribuce do okolního prostoru, by 
vedla na dané úrovni Oznámení k holým spekulacím. Alespoň přibližné řešení této úlohy 
předpokládá znalost detailního časového plánu organizace výstavby a stavebně 
technologického projektu (nasazení počtu a typů stavebních strojů, jejich součinnost v čase, 
vytyčení přepravních tras pro přesun zemin a stavebních hmot, atd.). Navíc, na množství 
emisí ze zemních prací (prašnost ) mají rozhodující vliv okamžité klimatické podmínky. 
Projekt organizace výstavby je obvykle zpracováván na odpovídající úrovni podrobnosti až v 
rámci dokumeatace ke stavebnímu povolení. Stavebně technologicky projekt je pak interním 
dokumentem provádějící stavební firmy. Na dané úrovni znalostí vstupních údajů je proto 
nutno se spokojit s odhadem významnosti celkového negativního vlivu produkovaných emisí 
na znečištění ovzduší v době stavby posuzovaného záměru. Při posouzení této významnosti 
lze pak uplatnit následující pracovní teze: 

- vzájemný poměr doby výstavby k následnému období běžného provozu je velmi malý, 
taktéž vzájemný poměr měrného množství emisí škodlivin obsažených ve výfukových 
plynech je velmi malý až zanedbatelný. Z toho plyne, že rozhodující pro posouzení vlivu 
stavby na znečišťování ovzduší emisemi z výfuků bude vždy období běžného provozu 

- emise prachu, o kterých lze předpokládat, že budou naopak v době výstavby 
mnohonásobně vyšší, než v následném období běžného provozu, je možno účinně 
snižovat technologickými a organizačními opatřeními, tj. kropením přepravovaných 
zemin, příp. tlakovým omýváním zpevněných povrchů vozovek atd. 

Z uvedených tezí pak vyplývají dva obecné požadavky na realizátora stavby (příslušnou 
prováděcí firmu): 

- maximální zkrácení vlastní doby výstavby, 

- přísné dodržování technologické kázně a podmínek realizace, stanovených procesem 
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a následně v podmínkách příslušných 
územních rozhodnutí a stavebních povolení. 

 

Období provozu 

Zdrojem emisi (výstupů) do volného ovzduší v prostoru odpočívek je především provoz 
motorových vozidel, vlastní povrch komunikací a parkovacích stání je pak, jako každá 
zpevněná plocha, pouze druhotným zdrojem prašnosti. 

 

DRUH EMISÍ DO OVZDUŠÍ  
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Za hlavní znečišťující látky, emitované do přízemní vrstvy atmosféry za provozu silničních 
motorových vozidel, pro něž jsou stanoveny příslušné povolené limity imisních koncentrací, 
lze všeobecně považovat: 

- oxid uhelnatý (CO), 

- oxidy dusíku (NOx), jako směs oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2). 

- oxid dusičitý (NO2). 

- částice, frakce 10 μm (PM10), 

- benzen (C6H6)Jako představitele kancerogenů, 

- benzo(a)pyren (C20H12), jako představitele mutagenů. 

Množství emisí lze dle odborného odhadu očekávat v úrovni 1 - 2% množství emisí z úseku 
R35, který probíhá podél plochy odpočívek. Ovšem nedojde k navýšení celkových emisí, 
protože na odpočívkách budou pouze vozidla, která by jinak projela po hlavní trase. Při 
nižších rychlostech vznikají nižší emise než při větších rychlostech. Větší emise pak zase 
naopak vznikají při startování a rozjíždění vozidel.  Z tohoto důvodu budou emise pocházející 
z odpočívek zcela překryty emisemi z hlavní trasy R35 a v prostředí se nijak neprojeví.  
 

2. Odpadní vody 

Během výstavby a provozu odpočívek budou vznikat následující typy odpadních vod: 

1.  dešťové odpadní vody 

2. splaškové odpadní vody 

3. technologické a provozní odpadní vody 

4. extravilánové odpadní vody (vznikající vlivem přívalových dešťů)  

 

Období výstavby 

V tomto období budou odpadní vody vznikat především ze sociální části zařízení staveniště. 
Bude se jednat o splaškovou odpadní vodu. Technické řešení sociálního zařízení není v této 
fázi zcela známo. S největší pravděpodobností bude staveniště vybaveno mobilními 
toaletami, jejichž údržbu zajišťuje provozovatel. Režim jejího vzniku a zneškodnění bude 
standardní.  

Množství vznikajících splaškových odpadních vod bude záviset na projektu organizace 
výstavby a na postupu realizace. V žádném případě však při dodrženi běžných norem a 
postupů nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 

Období provozu 

Vodohospodářské objekty řeší odvodnění navrhovaných odpočívek u rychlostní silnice a 
souvisejících havarijních a záchytných objektů. Likvidace splaškových vod je řešena 
samostatnou studií v několika variantách. Výběr varianty a realizace vybrané varianty nám 
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není v této fázi znám,  je na straně budoucích nájemců odpočívek. Vodohospodářské objekty 
zároveň řeší úpravy meliorací a retenční nádrž včetně odpadu od nádrže. 

Pro odvodnění ploch a komunikací je zvolen způsob pomocí klasické dešťové kanalizace, 
uličních vpustí a štěrbinových žlabů. Dešťové stoky musí být provedeny z důvodu požadavku 
na vodotěsnost z potrubí s integrovanými spoji, v úvahu připadá potrubí kameninové, 
betonové, plastové, litinové nebo potrubí sklolaminátové. 

Před vyústěními kanalizací do systému odvodnění silnice R35 jsou navrhovány havarijní 
objekty - dešťové usazovací nádrže, které budou zároveň vybaveny koalescenčními 
odlučovači ropných látek (koncentrace ropných látek na odtoku z nádrží do 5 mg/l). 

Zajištění ochrany povrchových a spodních vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z 
liniových staveb při případné havárii - zadržení srážkových vod z komunikací, je nutno 
provést pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb výše 
uvedenými havarijními a retenčními objekty, které musí plnit následující funkce: 

- zachycení látek škodlivých podzemním a povrchovým vodám, které nejsou mechanicky 
odstranitelné, 

- zachycení většího množství lehkých kapalin při haváriích, ke kterým může dojít na 
zpevněných plochách komunikací, 

- zachycení dešťových přívalových srážek, zajištění regulovaného odtoku dešťových vod, 
tímto opatřením nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v menších vodních 
tocích, do kterých jsou dešťové vody zaústěny - v tomto případě je retence pro odpočívky 
řešena napojením odvodnění do retenční nádrže, která zároveň zachycuje dešťové vody ze 
silnice R35. 

Navržen je tento typ nádrží: 

1. podzemní nádrže - havarijní dešťové usazovací nádrže – prefabrikované nádrže např. 
typu DYWIDAG nebo obdobná zařízení různých výrobců 

2. otevřené zemní retenční nádrže s nornou stěnou 

 

Bilance odváděných srážkových vod : 

Vstupní údaje: 

Odtokové součinitele 

Dle TP 83 (Odvodnění pozemních komunikací) se pro komunikace v extravilánu užívá 
parametrů dle ČSN 736101 (Projektování silnic a dálnic), tj. včetně odtokového součinitele, 
to znamená pro zpevněné plochy 0,9 pro nezpevněné 0,15. 

Návrhová hodnota intenzity deště 

V celém odvodňovaném úseku byla pro výpočet odtoku dešťových vod použita intenzita p=2, 
t=15min. q=95 l/s/ha. 

 

ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD – ODPOČÍVKA PRAVÁ 
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Název     skut.plocha souč.odtoku red.plocha odtok 

      m2                   m2    l/s 

nezpevněné plochy zájmového 
území        25085      0,15      3763   35,7 
zpevněné plochy zájmového 
území        18530     0,90    16677           158,4 

CELKEM       43615      20440           194,1 

 

ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD – ODPOČÍVKA LEVÁ 

Název      skut.plocha   souč.odtoku  red.plocha  odtok 

    m2                    m2     l/s 

nezpevněné plochy zájmového 
území      25708        0,15      3856   36,6 
zpevněné plochy zájmového 
území     18580        0,90    16722           158,9 
CELKEM     44288      20578           195,5 
 

Zajištění ochrany stávajícího drobného vodního toku proti zvýšenému odtoku dešťových vod 
bude provedeno vybudováním otevřené zemní retenční nádrže, která bude umístěna za 
dešťovými usazovacími nádržemi před vyústěním dešťové kanalizace do vodoteče – 
Točivého potoka. Do retenční nádrže je rovněž přiváděna voda ze silnice. Vybudováním 
retenční nádrže bude při návrhové srážce na odtoku do vodoteče zaručeno maximálně 
stejné množství dešťových vod jako z příslušného území před výstavbou. 

Návrhové parametry nádrže jsou následující: 

Přítok z dešťové stoky R35 312,12 l/s, přítok z dešťové stoky odpočívek 389,6, regulovaný 
odtok 10 l/s, retenční objem 962 m3, zemní retenční nádrž. 

 

3. Odpady 

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu 
zákona dodavatel stavby (zatím neurčen), po uvedení stavby do provozu bude za původce 
odpadu považováno Ředitelství silnice a dálnic ČR, správa Pardubice, které bude správcem 
komunikace. 

Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu 
odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k 
využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění 
odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, 
kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce 
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odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných 
vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady 
je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který 
musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas 
stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s 
odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Použitá literatura 

- Zákon č. 185/2001 Sb.* o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

- Vyhláška MŽP a MZd ČR č. 376/2001 Sb.* o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.*, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 

- Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb.* o podrobnostech nakládání s odpady 

*v platném znění 

 

Odpady z výstavby 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a jejich vznik skončí před 
předáním stavby do provozu. V průběhu stavby budou odpady skladovány na plochách 
zařízení staveniště (ZS). Hospodaření s odpady na plochách ZS bude v souladu s platnými 
bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště 
bude vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle jeho složení a vlastností 
odpadu. Firmy, kterým budou během stavby vznikat nebezpečné odpady, musí vlastnit 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle §16, odstavce 3 zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech. Stavební stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich 
unikat pohonné hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav použitých mechanismů, jejich 
provoz a dodržování předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá zhotovitel. 

Většinu odpadů vznikajících při stavbě komunikace je možné recyklovat, proto se 
doporučuje, aby původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Po dokončení 
stavby bude plocha určená pro zařízení staveniště vyklizena, zrekultivována a předána 
k plánovanému užívání. 

 

Přehled předpokládaných odpadů z výstavby komunikace 

Během výstavby komunikace mohou vznikat následující odpady (zatřídění podle Katalogu 
odpadů je uvedeno v souhrnné tabulce): 

odpady z kategorie „ostatní“: 

stavební a demoliční odpady - beton, dřevo, plast, asfalt bez dehtu, železo a ocel, 
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zemina a kameny 

odpad z údržby zeleně 

směsný komunální odpad 

 

nebezpečné odpady: 

nátěrové hmoty, barvy, laky 

vrtné kaly a ostatní vrtné odpady (závisí na druhu použité pažící suspenze) 

kabely 

směsný stavební odpad 

příp. asfalt s obsahem dehtu. 

 

Recyklace 

Většinu odpadů ze stavby a demolic je možné po separaci materiálu recyklovat, proto se 
doporučuje, aby původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Hlavním 
recyklovatelným odpadem budou živičné směsi, vznikající při rozebírání komunikace a při 
pokládce nových vozovek. Dalšími recyklovatelnými odpady mohou být betonové konstrukce 
(např. z demolic propustků apod.), plasty (např. směrové sloupky), dřevo, ocel (zbytky 
výztuže), další železné i neželezné kovy, papír. Dále jsou uvedeny příklady odpadů ze 
stavby a způsoby jejich recyklace. 

 

Stavební suť, beton, kamenivo 

Zpracování minerální stavební suti se člení obvykle do následujících kroků: 

•  drcení dodaného materiálu na frakci 0/32 mm nebo podle požadavků 

•  u železobetonu oddělení uvolněné výztuže magnetickým separátorem 

• vybrání a vytřídění cizorodých a škodlivých příměsí 

•  prosívání a vytřídění na jednotlivé frakce zrnitosti 

Živičné směsi 

Živičné směsi mohou být recyklovány různými metodami, recyklace může být provedena na 
místě (reshape) nebo opětovným zpracováním v obalovně (remix). Pro opětovné zpracování 
v obalovně je nutné původní vrstvu odstranit, ta se potom v obalovně přidává k nové směsi. 
Takto lze přimíchat pouze 20-30% staré živičné směsi, která se musí doplnit novou. 

 

Dřevo 

Další část stavebního odpadu zaujímá dřevo, které lze dále zpracovat těmito způsoby: 

•  opětovné použití jako masivní dřevo, pokud není napadeno škůdci 

•  látkové zhodnocení starého dřeva, např. štěpky 
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•  energetické zhodnocení starého dřeva 

 

Ocel, kovy, plasty, papír 

Tyto materiály lze využít k opětovné výrobě původních surovin. 

 

Pokládání vozovek 

Na nově budovaných komunikacích jsou navrženy živičné vozovky. Při jejich výstavbě 
vznikají odpady při použití kationaktivních a anionaktivních emulzí bez obsahu dehtu. Jedná 
se o asfalt bez dehtu, sorbent a upotřebené čisticí a filtrační materiály a dále o zeminu a 
kameny. Asfalt a kamenivo tvoří odpad kategorie „ostatní“ (asfalt lze recyklovat, kamenivo 
znovu využít), sorbent a čisticí a filtrační materiály patří do kategorie nebezpečného odpadu, 
který musí být skladován v uzavřených nepropustných nádobách a likvidován oprávněnou 
osobou. 

 

Demolice vozovek 

Výstavbou komunikací bude přerušena stávající silnice, jejíž vozovku bude třeba rozebrat. 
Celkově se jedná o odfrézované živičné vrstvy a o vybourané živičné vrstvy, které mohou být 
recyklovány a použity ke zpětné tvorbě živičné směsi. Před zahájením stavby je třeba v 
Databance majetkových správců (popř. zkouškou vyluhovatelnosti) zjistit, zda se v konstrukci 
rozebíraných živičných vozovek vyskytuje vrstva s dehtovým pojivem – jednalo by se o 
nebezpečný odpad „asfalt s obsahem dehtu“. Materiál z demolic vozovky může být 
kontaminován, a proto je třeba na podkladě výluhové zkoušky materiál zatřídit podle třídy 
vyluhovatelnosti. 

Dále bude odtěžen podkladový materiál, který může být po předchozím předrcení 
stmelených vrstev použit do násypů. V případě, že by materiál nebylo možné využít, bude 
uložen na skládku. Jedná se o odpad kategorie „ostatní“. 

 

Přeložky sítí 

V průběhu výstavby budou provedeny přeložky a úpravy několika energetických a 
vodohospodářských objektů. Při těchto činnostech bude tvořit odpad výkopová zemina 
(odpad kategorie „ostatní“) a popř. zbytky kabelů (nebezpečný odpad). Množství tohoto 
odpadu není možné blíže specifikovat, bude záviset na zhotoviteli. Množství zeminy bude 
vzhledem k celkovému množství výkopu na stavbě minimální. 

Kabely budou uloženy na skládku a následně předány k dalšímu zpracování např. 
Kovošrotu, výkopové zeminy budou znovu využity či rovněž uloženy na skládku. 

 

Odpady z provozu a údržby 

Provozovatel jakožto původce odpadu je povinen zajistit likvidaci těchto odpadů. Povinnosti 
původce odpadu jsou uvedeny v úvodu tohoto bodu zprávy. 
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Hlavním typickým odpadem z provozu je zemina ze seřezávky krajnic, která může být 
částečně využívána na utěsnění svahů. Dalším druhem odpadu jsou zbytky pneumatik, 
zejména nákladních vozidel, zbytky PE patníků, asfalt z drobných oprav vozovky, sečená 
tráva, dřeviny při úpravách bezprostředního okolí komunikace, odpad z vpustí, únik ropných 
látek při haváriích, těla zvířat uhynulých po střetu s vozidly. Zbytky PE patníků a zbytky 
pneumatik budou skladovány v kontejnerovém hospodářství, asfalt bude recyklován, odpad z 
vpustí lze deponovat, kompostovat či spalovat. U případných úniků ropných látek se jedná o 
nebezpečné odpady, u nichž bude zajištěno zneškodnění osobou oprávněnou nakládat 
s nebezpečným odpadem. Materiál z úprav dřevin a sečená tráva budou nabízeny k využití 
jiným právnickým nebo fyzickým osobám. 

Zatřídění uvedených odpadů podle Katalogu odpadů je uvedeno v souhrnné tabulce. Na 
odstraňování těl uhynulých zvířat se zákon o odpadech nevztahuje, v tomto případě je třeba 
postupovat podle zákona č. 87/1987 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Průměrné množství odpadů vzniklých při provozu komunikace za jeden rok 

Název odpadu  Kód druhu odpadu   Kategorie odpadu   Množství 

           [kg/km.rok] 

Piliny čisté          03 01 05             O         2,2 

PE           17 02 03             O         4,5 

Směs plastů          17 02 03             O         2,5 

Piliny znečištěné         15 02 02             N         2,2 

Vapex           15 02 02             N         25 

Oleje           13 01, 13 02            N         19 

Olej + voda          13 01, 13 02            N        572 

Filtr. olej          13 02             N        0,03 

Obaly - směs          15 01 06             O        0,9 

Název odpadu  Kód druhu odpadu   Kategorie odpadu   Množství 

           [kg/km.rok] 

Hadry, fibroil          15 02 02              N          1,9 

Pneumatiky          16 01 03              O                   211,9 

Baterie          16 06 01                         N                                         37 

Stavební suť          17 09 03                                    N                                        115 

Vozovka                            17 03 02 (01)                             N (O)                                   10 

Železný šrot          17 04 05                                    O                                        198 

Odpad kabelů                    17 04 10                                    N                                        0,12 

Výkopová zemina         17 05 04              O           63 
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Odpad z vpustí        20 03 03                                    O                                        22,5 

Dřevní odřezky                  20 01 38                                    O                                         0,5 

Sběrový papír                    20 01 01                                    O                                         0,8 

Výbojky a zářivky              20 01 21                                     N                                         0,2 

Odpad z nátěr. hmot         20 01 27                                     N                                           4 

Staré nátěr. hmoty        20 01 27                                     N                                         4,6 

Komunální odpad         20 03 01                                     O                                      4726,8 

Uliční smetky                     20 03 03                                     O                                        531,5 

Zelený odpad                     20 02 01                                     O                                      1345,9 

Žumpy                                20 03 04                                     O                                        270 

Pozn.: O - ostatní odpad N - nebezpečný odpad 

Kódy druhu odpadu byly upraveny podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.). 

 

Skládky 

Odpady, které nemůže původce recyklovat či jinak využít, může uložit například na skládky 
uvedené v následující tabulce, s odpovídajícím zabezpečením pro daný druh odpadu. 
Materiál z demolic vozovky může být kontaminován, a proto je třeba provést výluhovou 
zkoušku a na jejím podkladě materiál zatřídit podle třídy vyluhovatelnosti. 

 

Celkový přehled odpadů ze stavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu 
odpadu 

Kateg. odpadu Způsob 
nakládání s 
odpadem 

Činnost, při níž 
vzniká odpad 

01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady * 

  zatřídí původce 
odpadu 

uložení na 
skládku 
(po vysušení) 

vrtání 
hlubinných 
základů 

05 01 Odpady ze zpracování ropy 

05 01 05 uniklé (rozlité) 
ropné látky 

N biodegradace úkapy, havárie 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků* 

  zatřídí původce 
odpadu 

skládkování, 
spalování 

používané 
nátěrové 
materiály 
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08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot 
(včetně keramických materiálů) 

  zatřídí původce 
odpadu 

skládkování, 
spalování 

používané 
nátěrové 
materiály 

13 01 Odpadní hydraulické oleje * 

  zatřídí původce 
odpadu 

skládkování, 
spalování 

ze stavebních 
strojů 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje * 

  zatřídí původce 
odpadu 

skládkování, 
spalování 

ze stavebních 
strojů 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 06 směsné obaly O, N deponování, 
spalování 

obaly používané 
na ZS 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

15 02 02 Absorpční činidla, 
filtrační materiály 
(vč. olej. Filtrů 
jinak blíže 
neurčených), 
čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy 
znečištěné 
nebezpečnými 
látkami 

N spalování znečištěné dřevní 
piliny, písek, 
fibroil, Vapex, 
hadry – havárie; 
likvidace 
asfaltových 
emulzí při 
pokládání 
vozovek 

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních 
strojů) 

16 01 03 pneumatiky O recyklace, 
skládkování 

zbytky pneumatik 

16 06 Baterie a akumulátory 

16 06 01 olověné 
akumulátory 

N recyklace baterie z aut a 
stav. strojů 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 beton O recyklace zbytky beton. 
Krajnice apod. 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 dřevo O štěpkování kácené stromy 
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17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01 asfaltové směsi 
obsahující dehet 

N recyklace, 
skládkování 

materiál 
z demolice 
vozovky 

17 03 02 asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

O recyklace materiál z 
demolice 
vozovky 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 železo a ocel O recyklace zbytky výztuže, 
svodidla, 
kolejnice apod. 

17 04 10 kabely obsahující 
ropné látky, 
uhelný dehet a 
jiné nebezp. látky 

N recyklace, 
skládkování 

zbytky kabelů 
z přeložek sítí 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

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

O skládkování výkopová zemina 
nevhodná do 
násypu, 
sejmutá ornice, 
rozebíraný 
podsyp vozovky 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 21 zářivky a jiný 
odpad 
obsahující rtuť 

N recyklace, 
deponování 

výbojky a zářivky 
(ZS) 

20 01 27 barvy, tiskařské 
barvy, lepidlo a 
pryskyřice 
obsahující 
nebezpečné látky 

N spalování, 
skládkování 

nátěrové hmoty a 
odpad z nich 

20 01 38 dřevo neuvedené 
pod číslem  
20 01 37 

O štěpkování dřevní odřezky 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 biologicky 
rozložitelný odpad 

O kompostování údržba zeleně 

20 02 02 zemina a kameny O skládkování údržba zeleně 

20 02 03 jiný biologicky 
nerozložitelný 

O skládkování údržba zeleně 
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odpad 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 směsný 
komunální odpad 

O skládkování, 
spalování 

odpady ze 
zařízení 
staveniště 

20 03 03 uliční smetky O skládkování, 
spalování 

údržba 
komunikací, 
odpad z vpustí 

20 03 04 kal ze septiků a 
žump 

O kompostování, 
spalování 

odpad z 
chemických WC 
(na ZS) 

 

 

Pozn.: O - ostatní odpad N - nebezpečný odpad 

* není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu 

Dešťové vody jsou ze zpevněných ploch odvedeny do dešťové kanalizace. 

 
4. Hluk a vibrace 

Hluk 
Výstavba 
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při stavbě 
uvažovaného záměru a vozidel obsluhujících stavbu. 
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 
Oboustranná odpočívka je umístěna v km 24,3 – 25 rychlostní silnice R35 Opatovice – 
Vysoké  Mýto. Hlukové zatížení území je dáno pouze silničním provozem na trase R35. 
 
Vibrace 
Potencionálními zdroji vibrací, které mohou narušovat faktory pohody a ovlivňovat statiku, 
jsou zejména stavební práce a provoz těžkých nákladních vozidel.Výraznější projev vibrací 
lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek, výjimečně desítek metrů od stavební 
plochy. 
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. 
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5. Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Stavba a provoz oznamovaného záměru nebude zdrojem radioaktivního ani 
elektromagnetického záření. 
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 

1. Územní systém ekologické stability krajiny 

Územní systém ekologické stability 

V této kapitole je charakterizován územní systém ekologické stability a krajinný ráz, který se 
v daném území vyskytuje.  

Podstatou ÚSES je vytvoření funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a 
interakčních prvků, která by v maximální možné míře zahrnula existující cenné biologické 
lokality. Tyto prvky jsou vybírány ze stávající kostry ekologické stability na základě metodicky 
stanovených prostorových parametrů (minimální velikosti biocenter, maximální délky volných 
úseků biokoridorů a jejich minimální šířky) tak, aby v dostatečné míře zahrnuly ekosystémy v 
daném území reprezentativní i jedinečné. Ve většině případů je nutno doplňovat existující 
prvky navrženými, nově zakládanými, které mohou v silně zkulturnělých krajinách i zcela 
převládnout . 

Přehledná lokalizace prvků ÚSES na trase silnice R35 Časy – Ostrov, které jsou v kontaktu s 
odpočívkou 

LBc Za palouky: Lokální biocentrum navržené. Soutok Točivého potoka s odpadem a přilehlá 
polní trať. 

LBk : Lokální biokoridor navržený, délka 1800 m. Trasa vedena po Točivém potoce, zbytek 
500 m v polní trati. 

 

Krajinný ráz 
Nadřazený krajinářský celek (NKC) 

Úsek trasy rychlostní komunikace, na kterém se nachází odpočívka prochází nadřazeným 
krajinným celkem, který je dán geomorfologií krajiny:  

• NKC 1 - Východolabská tabule 

Komunikace R35 od Opatovic až k obci Radhošť prochází východním výběžkem 
Východolabské tabule, kde dominantním prvkem tohoto nadřazeného celku je řeka Loučná a 
její niva. Tento celek lze charakterizovat jako plochou pahorkatinu s pleistocénními říčními a 
eolickými sedimenty. Reliéf se vyznačuje strukturně denudačními plošinami a plochými 
hřbety. Střední nadmořská výška je 251,5 m n.m. Dominantním znakem je hustá síť vodotečí 
a jejich niv. Krajinný ráz oblasti zde určuje především zemědělské využívání krajiny 
s menším zastoupením přírodních charakteristik a poměrně hustou zastavěností oblasti. 

Základní krajinné celky (ZKC) 

Tzv. základní krajinářské celky se vyznačují  specifickými rysy krajinného rázu a 
charakteristickým obrazem krajiny. Jeho typické znaky jsou vnímány zblízka.  

Odpočívka se nachází v základním krajinářském celku Vodárna. 
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Tento ZKC je vymezen na severu obcemi Komárov, Dolní a Horní Roveň, na východě lesním 
komplexem Obora na jižní a západní straně tvoří hranici komunikace mezi obcemi Čeradice, 
Platěnice, Prachovice a Komárov. Celek byl vymezen na základě členitosti terénu. Jedná se 
o otevřenou zemědělskou krajinu bez zastoupení výrazných přírodních prvků, bez lesních 
remízků. Dominantami tohoto prostoru jsou drobné vrchy roztroušeny nerovnoměrně po 
celém vymezeném prostoru. Jedná se o vrchy Jandák, Hlaváč, Na kopci a U vodárny, které 
tvoří pohledové dominanty v krajině jižně od Dolní a Horní Ředice. Vrcholy jsou zemědělsky 
obdělávány bez vzrostlé vegetace. V tomto prostoru se nevyskytují výraznější přírodní a 
estetické hodnoty. 

 

2. Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

V zájmovém území  se nenachází žádné zvláště chráněné území. Je to dáno především 
zemědělským charakterem oblasti. 

 
Zájmy soustavy Natura 2000 v České republice 
Zájmové území není  v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a 
– c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 
45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e 
tohoto zákona. 
Poblíž zájmového území se nachází EVL Uhersko (kód CZ0533316) a PO Komárov, které 
jsou pokládány za jedny z nejcennějších ploch v Pardubickém kraji. Tato území leží 
v dostatečné vzdálenosti od zájmového území a stavbou odpočívek nebudou nijak dotčena. 
 
Významné krajinné prvky (VKP) 
VKP – vodní tok Točivý potok ( v blízkosti odpočívky) 

Točivý potok. Drobná vodoteč téměř bez břehové vegetace, v blízkosti místa křížení mladé 
smrky. Koryto zarůstá rákosem. 

 

3. Ochranná pásma 

Ochranné pásmo rychlostní silnice je stanoveno do vzdálenosti 100 m od osy přilehlého 
jízdního pásu. Ochranná a bezpečnostní pásma pro jednotlivé inženýrské sítě budou 
stanovena příslušnými správci. 

 
1.1 Architektonické a jiné historické památky 

Památkově chráněné objekty se v místě oznamovaného záměru nenacházejí. 

Poblíž oznamovaného záměru se nachází městská památková zóna Dašice, okr. Pardubice. 

Ze solitérních objektů a drobných stavebních areálů se poblíž oznamovaného záměru  
nacházejí následné objekty: 
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Soupis nemovitých kulturních památek 
Obec (okres) Památky 

Čeradice  statek čp. 26 - v řízení             

kostel Narození P. Marie, Hrdličkova ul. – KP č. 2055, (MPZ) 

areál fary čp. 55, Hrdličkova ul. – KR č. 6059, (MPZ), č. 6059/1 fara; č. 6059/2 
ohradní zeď 

rodný dům Josefa Hybeše   - KP č. 2056, (MPZ) 

dům čp. 18, náměstí T.G.M.  – KP č. 4755, (MPZ) 

dům čp. 19, náměstí T.G.M.  – KP č. 4652, (MPZ) 

dům čp. 21, náměstí T.G.M. – KP č. 4756, (MPZ) 

Obecní úřad čp. 25, Komenského ul. – KP č. 5203, (MPZ) 

Vejrychova vila, Jungmanova  ul. čp. 31 - KP č. 4651, (MPZ) 

areál domu čp. 43, náměstí T.G.M. – KP č. 4654, (MPZ), č. 4654/1 dům;  č. 4654/2 
(pův.č. 2058) socha sv. Václava; č. 4654/3 (pův.r. 2058) socha sv. Barbory; č. 
4654/4 (pův.č. 2058) socha sv. Norberta 

dům čp. 98, náměstí T.G.M. – KP č. 5766 (pův.č. 10249), (MPZ) 

dům čp. 100, náměstí T.G.M. – KP č. 4653, (MPZ) 

areál domu čp. 103, náměstí T.G.M. – KP č. 2057, (MPZ), č. 2057/1 dům; č. 
2057/2 chlév; 2057/3 stodola                                  

kamenný kříž, na náměstí T.G.M. – prověřit, (MPZ)   

socha sv. Jana Nepomuckého, náměstí T.G.M. – KP č. 2059, (MPZ) 

č. 4659/1 mlýn;  č. 4659/2 (pův.č. 2060) socha sv. Jana Nepomuckého;  

areál vodního tvrziště východně od náměstí – KP č. 5204, (MPZ) 

č. 5204/1 tvrz čp. 138, Komenského ul.; č. 5204/2 pivovar čp. 27, Komenského ul.; 
č. 5204/3 příkop 

Dašice  

kašna, na náměstí T.G.M. – KP č. 4650, (MPZ) 

budova čp. 1 – KP č. 5171 

škola  - KP č. 5172 (ve v. části rozpis!!) 

sokolovna – KP č. 5173, ve v. části obce 

Dolní Roveň  

stavení čp. 24 - v řízení: 

areál kostela sv. Kateřiny – KP č. 2070, 2070/1 kostel; 2070/2 zvonice; 2070/3 
márnice; 2070/4 ohradní zeď 

kaple P. Marie na křižovatce – KP č. 2078 

kaple sv. Václava v aleji – KP č. 2077 

Horní Roveň  

kaplička za kostelem – KP č. 2076 
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areál fary čp. 74, KP č. 2071, 2071/1 fara; č. 2071/2 ohrazení s branou; č. 2071/3 
stodola; č. 2071/4 hospodářská budova (navrhnout) 

roubená stodola u čp. 25  - bývalá KP č. 2073 (ochrana zrušena roku 1988)  

stavení čp. 70 – (v řízení) 

dům čp. 86 – KP č. 2072; pozn.: ochrana špýcharu zrušena roku 1974 

areál domu čp. 201 – KP č. 2074,   č. 2074/1 dům; č. 2074/2 (pův.č. 2075) bývalý 
špýchar čp. 11; č. 2075/3 stodola; č. č. 2074/4 chlévy; č. 2074/5 brána + branka 
(navrhnout)                                               

roubená stodola u čp. 7 – KP č. 2107                     

dům čp. 25 - (v řízení) 

socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem – KP č. 2108 

Komárov  

kaplička – (prověřit) 

 

V následující tabulce je uveden stručný výběr hlavních kulturních památek vyskytující se 
poblíž zájmového území. 

 
Přehled významných kulturních památek 
název charakteristika 

kostel Narození P. 
Marie, Dašice 

Kostel narození Panny Marie v Dašicích byl postaven v letech 1677 - 1707. 
Kostel je raně barokní, trojlodní. Památka je v průměrném stavu. 

kaple 
sedmibolestné P. 
Marie, Dašice 

Hřbitovní kaple P. Marie sedmibolestné je poprvé zmiňována v r. 1755. 
Kaple je malá, dřevěná, zčásti zděná, jednolodní. 

kostel sv. Petra a 
Pavla, Komárov 

Kostel sv. Petra a Pavla je připomínán v r. 1350. Jeho dnešní podoba je 
pseudorománská z let 1867 - 1877. Kostel je jednolodní s boční 
hranolovitou věží. Jeho stav je průměrný. Před kostelem je socha sv. Jana 
Nepomuckého z r. 1742. 

kříž, Komárov Křížek je železný na pískovcovém podstavci se soškou Ježíše Krista. 

kostel  sv. Jiljí, 
Platěnice 

Kostel sv. Jiljí je poprvé zmiňován v r. 1349, barokně byl přestavěn v okolo 
r. 1748. Kostel je jednolodní s věží. Stav památky je průměrný. 

kříž, Horní Roveň Kříž je poškozený. 

kostel sv. Kateřiny, 
Horní Roveň 

Kostel sv. Kateřiny je připomínán v r. 1349. Jeho dnešní podoba je barokní 
z let 1697 - 1699. Kostel je jednolodní s věží, u kostela je hřibitov, zvonice, 
márnice, fara a kaple. Stav památky je dobrý. 

 
Žádná z těchto památek nebude oznamovaným záměrem dotčena.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 
které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

1. Ovzduší     

Klimatické charakteristiky 
Zájmové území leží v teplé oblasti T2. (Quitt, 1971). Klimatický rajón T2 charakterizuje 
dlouhé léto, teplé až suché, s krátkým přechodným obdobím s teplým jarem a 
podzimem.zima je krátká, mírná suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

tabulka 21: Rámcová charakteristika rajonu  

Charakteristika  T2 MT 10 

počet letních dnů 50-60 40-50 

počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a vyšší 160-170 140-160 

počet mrazových dnů 100-110 110-130 

počet ledových dnů 30-40 30-40 

průměrná lednová teplota -2 - -3 -2 - -3 

průměrná červencová teplota 18-19 17-18 

průměrná dubnová teplota 8-9 7-8 

průměrná říjnová teplota 7-9 7-8 

početní dní se srážkami 10 mm a více 90-100 100-120 

suma srážek za období IV-IX 350-400 400-450 

suma srážek za období X-III 200-300 200-250 

počet dní se sněhovou pokrývkou 40-50 50-60 

počet zamračených dní 120-140 120-150 

počet jasných dní 40-50 40-50 

 

Bližší údaje o ročním chodu průměrných teplot a srážkových úhrnů, doby trvání 
charakteristických průměrných teplot za padesátileté období (1901 – 1950) uvádí Vesecký 
et. al. (1961). 

tabulka 1: Roční chod teplot a srážek v zájmovém území 

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

teplota (0C) -2 -1 3 8 13 16 17 17 13 8 3 -1 8 

srážky 
(mm) 

40 35 40 50 70 80 90 80 50 50 50 45 600 
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tabulka 2: Doba trvání charakteristických průměrných teplot 

průměrné teploty počet dnů 

>= 0 °C 290 

>= 5 °C 220 

>= 10 °C  140 - 160 

>= 15 °C 80 

 

Z hlediska automobilového provozu, ovlivňuje počasí sjízdnost komunikací a nehodovost. 
V následující tabulce jsou uvedeny ukazatele, které mají vliv na bezpečný provoz na 
komunikaci:  

tabulka 3: Přehled důležitých ukazatelů počasí z mající vliv na nehodovost  

ukazatel počet dnů 

průměrný počet dnů s mlhou v roce 50 

průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 

průměrný počet dnů se sněžením 30 - 40 

průměrný počet mrazových dnů 110 

 

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

 
Přípustné úrovně znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky 
na sledování kvality ovzduší 
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. 
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Aktuální imisní limity dle ČHMÚ 
Imisní limity podle nařízení vlády 597/2006 Sb. 
Imisní limity pro ochranu zdraví 

Mez pro 
posuzování 

[µg.m-3] Znečišťující 
látka 

Doba 
průměrování 

Dolní 
LAT 

Horní 
UAT 

Imisní 
limit 

 [µg.m-3] 
LV 

Mez 
tolerance 

(pro r. 2009)  
[µg.m-3] 

MT 

Mez 
tolerance 

(pro r. 2010)  
[µg.m-3] 

MT 

Termín 
dosažení  

LV 

1 hodina — — 

350 
max. 

24x za 
rok 

— — — 

SO2 

24 hodin 

50 
max. 
3x za 
rok 

75 
max. 
3x za 
rok 

125 
max. 3x 
za rok 

— — — 

24 hodin 

20 
max. 
7x za 
rok 

30 
max. 
7x za 
rok 

50 
max. 

35x za 
rok 

— — — 
PM10 

kalendářní rok 10 14 40 — — — 

1 hodina 

100 
max. 

18x za 
rok 

140 
max. 

18x za 
rok 

200 
max. 

18x za 
rok 

10 — 31.12.2009 
NO2 

kalendářní rok 26 32 40 2 — 31.12.2009 

Pb kalendářní rok 0,25 0,35 0,5 — — — 

CO 
maximální denní 
8hod. klouzavý 
průměr 

5 000 7 000 10 000 — — — 

Benzen kalendářní rok 2 3,5 5 1 — 31.12.2009 

Cílové imisní limity pro ochranu zdraví 

Mez pro 
posuzování 

[µg.m-3] 

Cílový 
imisní limit 

[µg.m-3] 
TV 

Termín dosažení 
cílového 

imisního limitu 

Dlouhodobý 
imisní cíl Znečišťující 

látka 
Doba 

průměrování 

Dolní 
LAT 

Horní 
UAT 

      

O3 
maximální denní 
8hod. klouzavý 

— — 120 
25x v 

31.12.2009 120 
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průměr průměru za 
3 roky 

Cd kalendářní rok 0,002 0,003 0,005 31.12.2012 — 

As kalendářní rok 0,0024 0,0036 0,006 31.12.2012 — 

Ni kalendářní rok 0,010 0,014 0,020 31.12.2012 — 

Benzo(a)pyren kalendářní rok 0,0004 0,0006 0,001 31.12.2012 — 

Směrnice 2008/50/ES   

Mez pro posuzování  
[µg.m-3] Znečišťující 

látka 
Doba 

průměrování Dolní 
LAT 

Horní 
UAT 

Imisní 
limit 

[µg.m-3] 
LV 

Mez tolerance  
[µg.m-3] 

MT 

Termín 
dosažení LV 

24 hodin 
25 

max. 35x 
za rok 

35 
max. 35x 

za rok 

50 
max. 35x 

za rok 
– – 

PM10 

kalendářní rok 20 28 40 – – 

25 
cílová 

hodnota 
– 1.1.2010 

PM2,5 kalendářní rok 12 17 
25 

mezní 
hodnota 

20 % k 11. červnu 
2008,  

snížení 
následujícího 1. 

ledna  
a poté každých12 

měsíců  
o stejné roční 

procento  
až na 0 % dne 1. 

ledna2015 

1. 1. 2015 

  

 

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Mez pro 
posuzování  

[µg.m-3] Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 

Dolní 
LAT 

Horní 
UAT 

Imisníh 
limit  

[µg.m-3] 
LV 

Termín dosažení 
LV 

SO2 
rok a zimní období (1.10.-
31.3.) 

8 12 20 — 

NOx kalendářní rok 19,5 24 30 — 
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Znečišťující 
látka 

Časový interval 
Dlouhodobý imisní 

cíl 
[µg.m-3.h] 

Cílový imisní 
limit  

k 31.12.2009  
[µg.m-3.h] 

O3 
AOT40, vypočten z 1h hodnot v období 
květen–červenec 

6 000 
18 000 

průměr za 5 let 

Pozn. 
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 8:00 
a 20:00 SEČ 

 

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. 

Dle ročenky: ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009 
(Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzduší) jsou aktuální 
koncentrace znečištění ovzduší na lokalitě záměru následující: 
 
NO2 roční průměr     0 – 13 µg/m3 
PM10 roční průměr     20 – 30 µg/m3 
PM10 36. nejvyšší denní koncentrace   40 – 50 µg/m3 

Benzen roční průměr     0 – 2 µg/m3 
benzo(a)pyren roční průměr    0 - 0,4 ng/m3 

NOX roční průměr     0 – 19,5 µg/m3 
 
Emise hlavních znečišťujících látek v Pardubickém kraji za rok 2009:  
TZL  [t/rok]   3 311,8 
SO2   [t/rok]     11 712,3 
NOx   [t/rok]       16 150,4 
CO   [t/rok]     16 659,9 
VOC [t/rok]       8 259,5 
NH3  [t/rok]  5 047,9 
 

2. Voda 

Hydrogeologické poměry  
Hydrogeologické poměry v okolí trasy rychlostní silnice jsou závislé především na 
horninovém prostředí, jeho stupni zvětrání, eventuálně rozpukání, které podmiňují jeho 
propustnost. Nositelem zvodnění jsou terasové štěrky a písky. Výška úrovně hladiny je 



Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí                      R35 Časy – Ostrov - odpočívky 

 

 eko           team 
 

47 
 

závislá především na úrovni hladiny v řece Labi a ostatních vodotečí, jednak zčásti i na 
dotaci z atmosférických srážek. 

Hydrogeologicky je struktura území z hlediska záměru poměrně jednoduchá. V turonských a 
coniackých jílovcích a slínovcích není vytvořena žádná regionální zvodeň. Existují lokální 
puklinové kolektory vytvořené zejména ve slínovcích, které velmi často mají napjaté hladiny, 
přičemž nepropustné nadloží tvoří obvykle jílovité produkty zvětrávání vlastních slínovců a 
jílovců. Toto jílové zvětralinové rezidum velmi často utěsňuje puklinový systém slínovců i do 
větších hloubek. 

Mimo území Holicko-Novoměstské elevace je další kolektor vytvořen až v cenomanských 
pískovcích. Tento je kryt cca 300m nepropustného nadloží a na posuzovanou akci nemá vliv. 

Lokální kolektory představují i fluviální a deluviální sedimenty podle horninového charakteru. 
Jedná se o podzemní vodu s hladinou v blízkosti úrovně terénu, často související s hladinou 
v místním toku, který současně představuje lokální erozivní bázi. 

Hydrologicky náleží plocha, ve které je trasa R35 Časy-Ostrov vedena, povodím 
levostranných přítoků Labe. 

 
Podzemní voda v trase 

Geologické podloží je tvořeno slínovci a jílovci svrchnokřídového stáří (svr. turon - coniak). V 
místech kdy trasa zasahuje do aluviální pláně a při křížení drobných toků jsou podložní 
křídové sedimenty kryty fluviálními uloženinami. Křídové jílovce a slínovce jsou pro tvorbu 
podzemní vody poměrně nepříznivé. Pro vodu bohatší kolektory tvoří kvartérní fluviální 
sedimenty aluviální pláně i zbytků vyšších pleistocénních teras, zejména v okolí větších toků 
a rozpukané polohy ve slínovcích. Kolektory vytvořené ve slínovcích mají lokální charakter, 
jsou v různé výšce, jak absolutní, tak stratigrafické a nevytvářejí plošné kontinuální zvodnění 
s jednotnou hladinou. Hladiny podzemní vody v těchto kolektorech jsou často napjaté, 
přičemž nepropustné nadloží je představováno jednak méně rozpukanými úseky profilu a 
hlavně produkty zvětrávání, které utěsňují pukliny v podloží kvartérních sedimentů nebo 
přímých výchozů slínovců na povrch. Vztah zvodní ve slínovcích ke zvodním v kvartérních 
sedimentech nebylo možné ze získaných podkladů zjistit. 

 
Povrchové vody 
Vodní toky a plochy jsou nedílnou součástí přírody a krajiny, přirozeným životním prostředím 
mnoha mikroorganizmů, rostlin a živočichů. Doprovodná zeleň vodních toků a ploch tvoří 
většinou biokoridory územních systémů ekologické stability. 

Stavba odpočívek je navržena v km 24,3 – 25 rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov.  

Veškeré toky území, na kterém leží silnice R35 Časy - Ostrov i se svými přítoky řadíme 
k povodí Labe. Předmětem našeho zájmu je úsek povodí od Orlice po Loučnou s číslem 
hydrologického pořadí  1-03-01. 

Z hlediska povrchových vod leží území na levém břehu Labe, mimo řady bezejmenných 
přítoků, postupně odvodňováno Bohumilečským potokem, Brodeckým potokem (1-03-01-
035), do něhož ústí Ředický potok (1-03-01-031) a níže po proudu pak říčkou Loučná (1-03-
02). K mnoha přítokům Loučné, které svými koryty protínají zamýšlenou komunikaci lze 
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zařadit i Lodrantku (1-03-02-079) a Zadní Lodrantku (1-03-02-085) z pravé strany a Sedlecký 
potok (1-03-02-064) ze strany levé. Z pravostranných přítoků Labe spadá  do oblasti zájmu o 
dané území také Plačický potok. 

Základní průtokové charakteristiky vybraných toků v zájmovém území uvádí následující 
tabulka.  

Základní průtokové charakteristiky vybraných toků (dle Hydrologické poměry ČSR, díl 
III) 

Tok 
Číslo 

hydrologic. 
pořadí 

 

Název profilu 

pl
oc

ha
 p

ov
od

í 
(k

m
2 ) 

sr
áž

ky
 (m

m
) 

ro
zd

íl 
sr

áž
ek

  a
 

od
to

ku
  (

m
m

) 

od
to

k 
 (m

m
) 

od
to

ko
vý

 
so

uč
in

ite
l 

sp
ec

ifi
ck

ý 
od

to
k 

 l/
s/

km
2  

pr
ůt

ok
  v

 
zá

vě
r. 

pr
of

ilu
 

m
3 /s

 

 Labe 1-03-01-023 nad Brodec. potokem 4321,87 774 447 327 0,42 10,38 44,8 

 Brodecký potok 1-03-01-035    Brodec. potok – ústí 69,60 650 545 105 0,16 3,34 0,23 

 Labe 1-03-01-036 nad Loučnou 4396,33 772 348 324 0,42 10,25 45,1 

 Loučná 1-03-02-062 Zámrsk - vodočet 515,57 710 512 198 0,28 6,26 3,23 

 Loučná 1-03-02-074 Dašice - vodočet 626,02 700 508 192 0,27 6,08 3,81 

 Loučná 1-03-02-074 nad Lodrantkou 626,30 700 508 192 0,27 6,08 3,81 

 Lodrantka 1-03-02-079   Lodrantka - ústí 45,78 637 480 157 0,25 4,98 0,23 

 Loučná 1-03-02-080 pod Lodrantkou 672,08 696 507 189 0,27 6,00 4,04 

 Loučná 1-03-02-082 nad Zad. Lodrantkou 692,83 692 505 187 0,27 5,94 4,12 

 Zadní Lodrantka 1-03-02-085 Z. Lodrantka - ústí 31,49 604 465 139 0,23 4,40 0,14 

 Loučná 1-03-02-087 Loučná - ústí 729,92 687 502 185 0,27 5,86 4,28 

 Labe 1-03-02-088 pod Loučnou 5126,25 760 356 304 0,40 9,63 49,3 

 Labe 1-03-02-088 nad Chrudimkou 5134,76 760 356 304 0,40 9,62 49,3 

 
 
 

3. Půda 

Jako geologické podloží po celé délce trasy silnice R35 Časy – Ostrov převládají 
sedimentární horniny střídavě těžší a lehčí textury typu jílů a slínů a naopak terasových 
štěrků a štěrkopísků. Méně se vyskytují čtvrtohorní eolické sedimenty (spraše) a holocenní 
aluviální sedimenty.  

V km 22,444 – 26,667 silnice R35 Časy – Ostrov, kde se nacházejí námi řešené odpočívky 
jsou tyto typy půd: 

Pararendziny nebo kambizemě oglejené na velmi těžkých substrátech s nízkou produkční 
hodnotou. 
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4. Horninové prostředí 

Krajina v místě stavby je mírně zvlněná. Nadmořská výška zájmového území je na úrovni 
235,0 m n.m.. 

 

Geologické poměry 

Zájmové území náleží k centrální části České křídové tabule, která je vyplněna 
nejmocnějším vrstevním komplexem české křídy. Sedimenty svrchního turonu a spodního 
senonu dosahují mocnosti téměř 300 m. Střední i svrchní turon až coniak je vyvinut ve 
vápenato-jílovité facii bez výraznější litologické hranice. 

Geologicky území náleží do české křídové pánve, labské facie. Od vysokomýtské synklinály 
na východ je labská facie oddělená zámrským zlomem. Levý břeh Loučné náleží ke křídě 
svahů Železných hor. Na pravém břehu Loučné vystupují k povrchu jílovce a slínovce 
svrchní křídy (svr. turon – coniaku). Tyto horniny vzácně obsahují polohy s větším podílem 
psamitické složky a lokálně se mohou vyskytnout málo mocné vložky jílovitých pískovců. 
Celková mocnost křídových sedimentů v území je 200 – 300 m. Křídová sedimentace v 
místech trasy R35 Časy- Ostrov začala na tzv. Holicko-Novoměstskou elevaci a proto zde 
chybí jinde obvyklé bazální souvrství perucko-korycanské (cenoman) s významným sledem 
pískovců. 

V tektonické a strukturní stavbě převažuje směr SV–JZ a S-J. Méně zřetelný je směr SZ-JV.  

 

5. Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

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

6. Fauna a flóra 

Předkládaná studie přináší výsledky biologického průzkumu lokalit dotčených stavbou 
rychlostní silnice R 35 v úseku trasy Časy – Ostrov, kde se nachází námi řešená stavba 
odpočívek. 
Botanicky byla trasa zpracována v dendrologické studii (Čížková 2009). Při zpracování 
studie byla provedena botanická revize území. Vzhledem ke skutečnosti, že v trase nebyl 
zjištěn žádný druh uvedený ve vyhlášce 395/092 Sb., byla samostatně zpracována pouze 
zpráva dendrologického průzkumu. Tato zpráva sloužila dále jako podklad entomologickému 
průzkumu (viz dále). 

Zvýšená pozornost byla věnována evropsky významné lokalitě (dále jen EVL) Uhersko (kód 
CZ0533316), konkrétně nivě říčky Loučné mezi km 28,026 667 až km 28,476 649, kde se 
výzkum zaměřil na monitoring zvláště chráněných druhů živočichů. Předmětem ochrany je 
lesák rumělkový, Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae). Sledování 
tohoto prioritního druhu bylo prováděno podle metodiky AOPK ČR (2007), přičemž rozsah 
plochy monitorovaného území byl omezen pouze na cca 500 m po obou stranách záměru 
(PEŠATA 2009). Výsledky mapování byly publikovány prostřednictvím serveru www.biolib.cz 
(viz níže). K bioindikaci kvality prostředí sledovaného území bylo dále využito modelové 

http://www.biolib.cz
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skupiny střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae), jakožto významného ekologického 
činitele epigeonu (HŮRKA et al. 1996, FARKAČ & HŮRKA 2003). Střevlíkovití jsou 
systematicky dobře prozkoumanou skupinou, u mnohých druhů jsou na dostatečné úrovni 
známé jejich ekologické nároky, způsob života a geografické rozšíření, mnohé z těchto druhů 
se vyznačují těsnou vazbou na určitý typ prostředí a citlivostí k jeho změnám. Zoologické 
průzkumy na základě využití střevlíkovitých mají vysokou vypovídající hodnotu a jejich 
výsledky se dají vztáhnout také na jiné skupiny terestrických bezobratlých, čímž se zvyšuje 
objektivita těchto průzkumů. Zvolená skupina se jeví jako nejvhodnější také proto, že mnoho 
druhů se vyskytuje ve stadiu imaga po většinu vegetační sezóny (MORAVEC & VONIČKA 
2004). 

Pro zařazení jednotlivých druhů střevlíkovitých do bioindikačních skupin (dále jen BS) bylo 
použito hodnocení podle HŮRKY et al. (1996): 

R – reliktní; druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti namnoze charakter 
reliktů. Jedná se vesměs o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů, 
jako jsou tyrfobionti, halobionti, psamofilní, lithofilní a kavernikolní druhy, druhy sutí, skalních stepí a 
stepí, druhy vřesovišť, klimaxových lesů všech typů, pramenišť, bažin a močálů, přirozených břehů 
vod a druhy niv, dále druhy s arktoalpinním a boreomontánním rozšířením. 

A – adaptabilní; druhy osídlující více nebo méně přirozené nebo přirozenému stavu blízké 
habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních 
ploch. Tato nejpočetnější skupina zahrnuje především typické druhy lesních porostů, i umělých, 
pobřežní druhy stojatých i tekoucích vod, druhy lučin, pastvin a jiných travních porostů typu 
paraklimaxů. 

E – eurytopní; druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu 
prostředí, druhy nestabilních, měnících se habitatů, stejně jako druhy, které obývají silně 
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu. Zahrnuje i expansivní druhy, šířící se v současné 
době na těchto nestabilních habitatech a rozšiřující svůj areál, stejně jako expansivní druhy, které 
v současné době ustupují, i nestálé migranty. 

U denních motýlů (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) vychází přehled zjištěných 
druhů především z mapování, které odpovídá atlasu BENEŠE et al. (2002), resp. údajům 
z webového serveru http://www.lepidoptera.cz/index.php?s=motyli (viz BENEŠ & KONVIČKA 
2009). 

Faunistická data z entomologického průzkumu zájmových lokalit (Tab. 1) v úseku trasy 
koridoru R35 Časy - Ostrov byla získána během terénních exkurzí v měsících květnu 2009 
(jarní spektrum) a září 2009 (podzimní spektrum). Sběry byly provedeny s použitím 
standardních metod (individuální sběry, smýkání vegetace síťkou, sklepávání apod.). 

V textu jsou užívány následující zkratky: ex. – exemplář, lgt. – sbíral, observ. – pozoroval, 
det. – určil, coll. – sbírka, RMHK – Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Pokud není 
uvedeno jinak, je materiál z průzkumu uložen v soukromé sbírce autora. 

Charakteristika, resp. hodnocení výskytu střevlíkovitých je upraveno podle HŮRKY (1996), 
nomenklatura a systematika je převzata z práce LÖBLA & SMETANY (2003). České 
názvosloví brouků je převzato z díla HŮRKY (2005). 

Z pohledu obratlovců byla sledování zahájena v zimním období, především proto, že 
předměty ochrany ptačí oblasti (dále jen PO) Komárov jsou především zimní hosté. Dále 
byla pozorování prováděna v jarním a časně letním období a to klasickým pozorováním ale 

http://www.lepidoptera.cz/index.php?s=motyli
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také pro lepší specifikaci některých druhů (křepelka, ropuchy atp.) byla pozorování 
prováděna v nočních hodinách (těsně po soumraku, pozdní noční hodiny). V těchto obdobích 
je možné zjistit především trdliště, hnízdní okrsky atd. Výsledky byly zaznamenány do mapy. 
Je třeba mít na zřeteli skutečnost, že všichni obratlovci rychle reagují na místní podmínky 
(např. polní kultury, dočasné vodní plochy vzniklé aktuálním využitím plodin). Proto je třeba 
brát informace jako platné pro tento kalendářní rok. V roce příštím, je možné, že dojde 
k posunu jak trdlišť, tak hnízdních okrsků jednotlivých druhů. Také místo volání např. 
křepelčího kohoutka je třeba brát jako přibližné vzhledem ke specifičnosti hlasu tohoto druhu.  

 
Charakteristika sledovaného území 

Úsek rychlostní silnice, na kterém se nacházejí odpočívky,  R 35 Časy - Ostrov prochází 
kulturní krajinou Pardubické kotliny, která je většinou tvořena slínovci svrchnokřídového stáří 
a pleistocénními fluviálními sedimenty Loučné a říčky Lodrantky (DEMEK & MACKOVČIN 
2006). Zájmové území náleží do teplé klimatické oblasti (T2). Podle regionálně 
fytogeografického členění spadá do oblasti Termofytika, obvodu České termofytikum, okresu 
Východní Polabí a podokresu 15c – Pardubické Polabí, v údolních polohách střemchových 
jasenin asociace Pruno-Fraxinetum, místy v komplexu s mokřadními olšinami svazu Alnion 
glutinosae a černýšovými dubohabřinami as. Melampyro nemorosi-Carpinetum (ČÍŽKOVÁ 
2009). Nadmořská výška činí 230-250 m. Území se nachází v mapovém čtverci 6062 
síťového mapování fauny (PRUNER & MÍKA 1996). Mezi nejhodnotnější lokality (soustavy 
zvláště chráněných území evropského významu v programu NATURA 2000) v úseku záměru 
jsou Ptačí oblast (dále jen PO) Komárov a EVL Uhersko. V úseku PO Komárov je trasa 
korigována podle Varianty 2 schválených 2. změn a doplňků územního plánu velkého 
územního celku Pardubického kraje (dále jen ÚP VÚC PK) a vedena po jeho západní hranici 
(BURDYCH et al. 2005, KOUTOVÁ et al. 2006). Dotčená západní část PO se nachází 
v úseku KM 16,800 až KM 20,0, přičemž vzdálenost komunikace od hranic PO je někde 
menší než 100 m. V rámci České republiky je PO Komárov (rozloha: 2031 ha) 
nejvýznamnějším zimovištěm a hromadným nocovištěm motáka pilicha (Circus cyaneus) a 
kalouse pustovky (Asio flammeus). Lokalita je také významným tažným místem pro další 
dravce, bahňáky a jeřába popelavého (Grus grus). EVL Uhersko (rozloha: 81,2 ha) tvoří 
přírodní rezervace (dále jen PR) Bažantnice v Uhersku a niva řeky Loučné mezi obcemi 
Turov a Opočno nad Loučnou (ŠKRABALOVÁ et al. 2006). Území je jedním z více než třiceti 
recentních lokalit výskytu lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus) ve východních 
Čechách (MOCEK 2007). 

 
Seznam zkoumaných lokalit bezobratlých živočichů 

Lokality jsou řazeny podle průběhu trasy rychlostní silnice R 35 v úseku Časy - Ostrov (od 
severu k jihu). Vybrané lokalitě bylo přiřazeno pořadové číslo, které se shoduje se soupisem 
jednotlivých dřevin uvedeným v práci ČÍŽKOVÉ (2009) a zároveň s kilometráží trasy 
odpovídající mapové příloze (obr. 1) (Mapova_priloha_Casy.jpg 15.5.2009 5,6 MB). Přehled 
lokalit obsahuje jejich stručnou charakteristiku. Průzkum byl prováděn na následujících 
lokalitách: 
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1. Časy (KM 16,800). Porosty v nivě bezejmenné vodoteče ústící do Zadní 
Lodrantky (dřeviny a křoviny č. 2-8: Populus nigra, Quercus robur, Prunus spp., 
Crataegus laevigata, Rosa canina, Euonymus europaea, Cornus sanguinea) a 
doprovodná zeleň podél místní komunikace od osady Kladina (č. 9-28: Pyrus 
communis, Salix caprea, Prunus spinosa, C. laevigata, R. canina). 

2. Zadní Lodrantka (km 17,158 703). Břehový porost (č. 29-37) tvořený dominantním 
javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a keřovým patrem s P. spinosa a C. 
laevigata. 

3. Zadní Lodrantka II (km 18.0). Porosty (č. 38, 39-41: P. spinosa, Sambucus nigra, 
R. canina, C. laevigata, Prunus avium, Salix fragilis) na březích bezejmenných 
vodotečí ústících zleva do Zadní Lodrantky východně od osady Velké Koloděje. 

4. Dašice (km 19,001 492). Doprovodná zeleň místní komunikace (č. 42-60: Prunus 
domestica a Py. communis) a břehové porosty (č. 61-65: Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior, C. laevigata, A. pseudoplatanus, R. canina, Populus x canadensis) 
podél svodnice Lodrantky. 

5. Lodrantka (km 19,751 492). Břehové porosty (č. 66-70) drobných vodotečí na 
levobřeží Lodrantky tvořené vrbou křehkou (Sx. fragilis) a keřovými nitrofilními 
společenstvy se Sa. nigra, P. spinosa, C. laevigata a R. canina. 

6. Velkolánské (mezi km 19,751 492 a km 20,572 040). Rozvolněný porost (č. 71-
73) při polní cestě z Dašic do PO Komárov s ruderálními křovinami Sa. nigra, P. 
spinosa, R. canina a solitérní Sx. fragilis. 

7. Komárov (mezi km 20,572 040 a km 21,022 040). Doprovodná zeleň místní 
komunikace Dašice - Komárov (č. 74-164: Malus domestica, F. excelsior, Salix 
cinerea, Sx. fragilis, P. spinosa, Sa. nigra, Rosa dumalis a Co. sanguinea). 

8. Prachovice (km 22.0). Skupinové křoviny s P. domestica, R. canina a Sa. nigra a 
s vrbou jívou (Sx. caprea) (č. 165). 

9. Hlaváč (km 22,631 999). Doprovodná zeleň místní komunikace Prachovice - Dolní 
Roveň (č. 166-206: P. domestica, Py. communis, F. excelsior, R. canina, 
Crataegus spp.). 

10. Doubrava (km 24.0). Lem ruderálních křovin (č. 207) se Sa. nigra, R. canina a 
Crataegus monogyna v hustém zápoji podél železniční tratě Platěnice - Roveň. 

11. Točivý potok (km 24.0). Břehové porosty (č. 208-214) především lužních 
dřevin (Sx. fragilis, Sx. caprea, Alnus glutinosa), keřové patro zastupují Sa. 
nigra, E. europaea, C. laevigata a R. canina. 

12. U Vodárny (km 24,981 218). Doprovodná zeleň místní komunikace Horní 
Roveň - Platěnice (č. 215-221: M. domestica, Prunus spp., Salix spp., Pp. 
nigra, A. glutinosa, Sa. nigra, C. laevigata, R. canina, E. europaea). 

13. Jandák (km 26,544 367). Doprovodná zeleň místní komunikace Horní Roveň - 
Čeradice (č. 222-223: Py. communis, Sa. nigra, C. laevigata, R. canina) a 
břehové porosty Točivého potoka (č. 224-229: Salix spp., Sa. nigra, E. europaea, 
C. laevigata a R. canina). 

14. Čeratice (km 27.0). Doprovodná zeleň místní komunikace Čeradice - Uhersko (č. 
230-232) s P. domestica. 

15. Na velkých lukách (KM 28.0). Břehový porost bezejmenné vodoteče, která u obce 
Čeradice ústí do řeky Loučné (č. 233: Salix spp., Sa. nigra, C. laevigata, R. 
canina). 

16. EVL Uhersko (mezi km 28,026 667 a km 28,476 649). Břehové porosty v nivě 
Loučné (obr. 2) s převládajícími vlhkomilnými druhy lužních lesů a hustým 
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keřovým patrem (č. 234-269: Salix alba, Sx. caprea, Sx. cinerea, Sx. fragilis, F. 
excelsior, U. minor, Acer platanoides, Ac. campestre, Ac. pseudoplatanus, Ac. 
negundo, A. glutinosa, Pp. tremula, Sa. nigra, E. europaea, C. laevigata, R. 
canina, P. spinosa, P. avium). 

17. Nad strání (km 29.0). Rozptýlená zeleň v nivě Loučné a Městeckého potoka, po 
obou stranách železniční trati Pardubice - Choceň (č. 270-275: Sx. cinerea, Sx. 
caprea, Pp. tremula, Betula pendula, Ac. negundo, Ac. platanoides, F. excelsior, 
Sa. nigra, C. laevigata, R. canina a P. spinosa). 

18. Městec (km 29.0). Doprovodná zeleň místních komunikací Městec - Uhersko - 
Ostrov a smíšené porosty v nivě Loučné a přilehlých levostranných přítoků (č. 
276-342: Prunus spp., Ac. platanoides, Ac. pseudoplatanus, M. domestica, Sx. 
alba, Sx. caprea, B. pendula, Pp. tremula, F. excelsior, Picea abies, Pinus 
sylvestris, Larix decidua, Crataegus spp., Corylus avellana, Sa. nigra, R. canina). 

19. Ostrov (km 30,300). Doprovodná zeleň polní cesty se širším bylinným lemem (č. 
343-345: F. excelsior, Py. communis, Quercus robur, Tilia platyphyllos, P. 
spinosa, Sa. nigra, E. europaea, C. sanguinea a Viburnum opulus). 

 

Výsledky - bezobratlí 
Zkratky a vysvětlivky: § – druh zařazený do seznamu zvláště chráněných druhů živočichů uvedeného 
v příloze č. III, vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. nebo doplněný v novelizované vyhlášce č. 175/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny (SO – silně ohrožený, 
Ohr – ohrožený); NATURA 2000 – druh uvedený v příloze II směrnice Rady Evropského společenství 
92/43/EHS o stanovištích (prioritní); Red list – druh zařazený do Červeného seznamu ohrožených 
druhů ČR, Bezobratlí (CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený) 
(FARKAČ et al. 2005); BS – bioindikační skupina (HŮRKA et al. 1996); K – komentář (s pořadovým 
číslem). Druhy v každém rodu jsou řazeny abecedně. Specifické jméno uvedené v hranaté závorce „[ 
]“ značí druh, který je na zkoumané lokalitě či v blízkém okolí předpokládaný, byl na daném stanovišti 
doložen či publikován. 

 
Tabulka 1. Přehled zjištěných druhů 

druh/species č. lokality § NATURA 
2000 

Red list BS 

ODONATA (VÁŽKY)      

Zygoptera (stejnokřídlice)      

Calopteryx virgo (L.) – motýlice obecná 11     

Coenagrion puella (L.) – šidélko páskované 1-5,11,13,15-18     

Enallagma cyathigerum (Charp.) – šidélko kroužkované 1-5,8,11-13,15-18     

Ischnura elegans (Lind.) – šidélko větší 16     

Lestes sponsa (Hans.) – šídlatka páskovaná 3,5,11,15-17     

Anisoptera (různokřídlice)      

Aeshna cyanea (Müll.) – šídlo modré 5,16     

Sympetrum sanguineum (Müll.) – vážka rudá 3,5,16     

Sympetrum vulgatum (L.) – vážka obecná 16     

COLEOPTERA (BROUCI)      

Carabidae (střevlíkovití)      

Abax parallelepipedus (Pill. & Mitter.) – střevlík 16    A 
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Acupalpus meridianus (L.) – střevlík 3,6,8,15-18    E 

Acupalpus parvulus (Sturm) – střevlík 16    A 

Agonum fuliginosum (Panz.) – střevlík 5,11,16    A 

Agonum marginatum (L.) – střevlík 16    A 

Agonum muelleri (Hbst.) – střevlík 16    E 

Agonum sexpunctatum (L.) – střevlíček šestitečný 15,18    A 

Agonum thoreyi Dej. – střevlík 16    A 

Agonum viduum (Panz.) – střevlík 5,11,16    A 

Amara aenea (Deg.) – kvapník 6,7,10,17,19    E 

Amara communis (Panz.) – kvapník 16    A 

Amara eurynota (Panz.) – kvapník 6    E 

Amara familiaris (Duft.) – kvapník 1,9,10    E 

Amara ovata (F.) – kvapník 19    E 

Amara plebeja (Gyll.) – kvapník 3,18    E 

Amara similata (Gyll.) – kvapník 18    E 

Anchomenus dorsalis (Pontopp.) – střevlíček ošlejchový 1,6,7,9,12,17,19    E 

Anisodactylus binotatus (F.) – střevlík 11,18    E 

Asaphidion flavipes (L.) – střevlík 16    E 

Badister lacertosus Sturm – střevlík 16    A 

Bembidion articulatum (Panz.) – šídlatec 2,11    E 

Bembidion dentellum (Thunb.) – šídlatec 11    A 

Bembidion femoratum Sturm – šídlatec 3    E 

Bembidion lampros (Hbst.) – šídlatec 1-5,11,13,15-18    E 

Bembidion obtusum Serv. – šídlatec 3,5    E 

Bembidion quadrimaculatum (L.) – šídlatec 3,5,11,15,16    E 

Bembidion tetracolum Say – šídlatec 16    E 

Bembidion varium (Oliv.) – šídlatec 5,11,16    E 

Brachinus explodens Duft. – prskavec menší K1 6 Ohr   E 

Calathus fuscipes (Goeze) – střevlík 19    E 

Calathus melanocephalus (L.) – střevlík 4    E 

Carabus coriaceus L. – střevlík kožitý 16    A 

Carabus granulatus L. – střevlík zrnitý 1,5,11,15,16,18    E 

Carabus scheidleri helleri Ganglb. – střevlík K2 18 Ohr   A 

Carabus ulrichii Germ. – střevlík Ulrichův K3 16 Ohr   A 

Cicindela campestris L. – svižník polní K4 6 Ohr   A 

Cicindela hybrida L. – svižník zvrhlý 4    A 

Clivina fossor (L.) – střevlík 18    E 

Dyschirius globosus (Hbst.) – střevlík 16    E 

Elaphrus riparius (L.) – střevlík 16    E 

Harpalus affinis (Schr.) – kvapník měnivý 1,4,6,8,9,12,17-19    E 

Harpalus atratus Latr. – kvapník 18    A 



Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí                      R35 Časy – Ostrov - odpočívky 

 

 eko           team 
 

55 
 

Harpalus distinguendus (Duft.) – kvapník 1    E 

Harpalus latus (L.) – kvapník 18    A 

Harpalus rubripes (Duft.) – kvapník 6    E 

Harpalus rufipes (Deg.) – kvapník plstnatý 1,6,7,9,10,12-14,16-19    E 

Harpalus tardus (Panz.) – kvapník 6    E 

Leistus ferrugineus (L.) – střevlík 1,4    E 

Loricera pilicornis (F.) – střevlík 2,3,5,11,16-18    E 

Nebria brevicollis (F.) – střevlík 11,16    A 

Notiophilus biguttatus (F.) – střevlík 16    A 

Notiophilus palustris (Duft.) – střevlík 3,5,11,16    E 

Ophonus azureus (F.) – střevlík 1,6,7,9    E 

Ophonus puncticeps Steph. – střevlík 18    E 

Ophonus rufibarbis (F.) – střevlík 18    E 

Ophonus schaubergerianus Puel – střevlík 16    E 

Panagaeus bipustulatus (F.) – střevlík 18    A 

Platynus assimilis (Payk.) – střevlík 2,16,18    A 

Poecilus cupreus (L.) – střevlíček měděný 1,3,4-7,9-14,16-19    E 

Poecilus versicolor (Sturm) – střevlíček 2,16,18    E 

Pterostichus anthracinus (Illig.) – střevlíček 16    A 

Pterostichus diligens (Sturm) – střevlíček 16    A 

Pterostichus melanarius (Illig.) – střevlíček 1,3,6,8,15,16    E 

Pterostichus niger (Schall.) – střevlíček 16    A 

Pterostichus nigrita (Payk.) – střevlíček 16    E 

Pterostichus oblongopunctatus (F.) – střevlíček 16    A 

Pterostichus ovoideus (Sturm) – střevlíček 16    A 

Pterostichus strenuus (Panz.) – střevlíček 16    E 

Pterostichus vernalis (Panz.) – střevlíček 16    A 

Stomis pumicatus (Panz.) – střevlík 16    A 

Synuchus vivalis (Illig.) – střevlík 16    E 

Trechus quadristriatus (Schr.) – střevlík 3,4,16    E 

Dynastidae (nosorožíkovití)      

[Oryctes nasicornis (L.) – nosorožík kapucínek] K5 Bor u Chroustovic (mimo 
sledované území) 

Ohr  EN  

Cetoniidae (zlatohlávkovití)      

[Osmoderma eremita (Scop.) sensu lato– páchník hnědý] 
K6 

16 [MOCEK 2006] SO prioritní 
(kód 1084) 

CR  

Oxythyrea funesta (Poda) – zlatohlávek tmavý K7 1,4,5,10,11,16-19 Ohr    

Protaetia lugubris (Hbst.) – zlatohlávek mramorovaný 16 (larva)     

Buprestidae (krascovití)      

Anthaxia candens (Panz.) – krasec třešňový K8 1 (výletové otvory) 
[imága, larvy, výletové 
otvory – MERTLIK 2009] 

  VU  
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Elateridae (kovaříkovití)      

Elater ferrugineus L. – kovařík rezavý K9 16 (larva) SO  CR  

Cucujidae (lesákovití)      

Cucujus cinnaberinus (Scop.) – lesák rumělkový K10 16 (larvy) SO prioritní 
(kód 1086) 

EN  

Endomychidae (pýchavovníkovití)      

Endomychus coccineus (L.) – pýchavovník červcový K11 PR Bažantnice v Uhersku 
(mimo sledované území) 

  VU  

Tenebrionidae (potemníkovití)      

Bolitophagus reticulatus (L.) – potemník 16,18     

[Platydema violaceum (F.) – potemník]* K12 [HORÁK 2008]   NT  

Cerambycidae (tesaříkovití)      

Aromia moschata (L.) – tesařík pižmový K13 16 (podkorní chodby)   NT  

[Saperda perforata (Pall.) – kozlíček]** [SLÁMA 1998]     

Agapanthia villosoviridescens (Deg.) – kozlíček 11,16,18     

HYMENOPTERA (BLANOKŘÍDLÍ)      

Apidae (včelovití)      

Bombus pascuorum (Scop.) – čmelák rolní K14 1,3,6,7,10,12-19 Ohr    

LEPIDOPTERA (MOTÝLI)      

Nymphalidae (babočkovití)      

Aglais urticae (L.) – babočka kopřivová 17     

Araschnia levana (L.) – babočka síťkovaná 1,7,16,17     

[Argynnis adippe (Den. & Schiff.) – perleťovec prostřední] 
K15 

[BENEŠ & KONVIČKA 
2009] 

  VU  

Inachis io (L.) – babočka paví oko 16     

Issoria lathonia (L.) – perleťovec malý 16     

[Polygonia c-album (L.) – babočka bílé C] [BENEŠ & KONVIČKA 
2009] 

    

Vanessa atalanta (L.) – babočka admirál 16     

Vanessa cardui (L.) – babočka bodláková 1,3,4-6,9,10,11,16     

Pieridae (běláskovití)      

Anthocharis cardamines (L.) – bělásek řeřichový 16     

[Colias crocea (Furcr.) – žluťásek čilimníkový] [BENEŠ & KONVIČKA 
2009] 

    

[Colias hyale (L.) – žluťásek čičorečkový] [BENEŠ & KONVIČKA 
2009] 

    

Gonepteryx rhamni (L.) – žluťásek řešetlákový 16     

[Leptidea sinapis (L.) – bělásek hrachorový] K16 [BENEŠ & KONVIČKA 
2009] 

  VU  

Pieris brassicae (L.) – bělásek zelný 18     

Pieris napi (L.) – bělásek řepkový 1,3,4,6,9,10,12-14,16-19     

Pieris rapae (L.) – bělásek řepový 1,6,9,10,13,16-18     

Lycaenidae (modráskovití)      

[Lycaena dispar rutilus Wbg. – ohniváček černočárný]*** 
K17 

[ZÁMEČNÍK 2007] SO prioritní 
(kód 1060) 
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[Lycaena virgaureae (L.) – ohniváček celíkový] [BENEŠ & KONVIČKA 
2009] 

    

Polyommatus icarus (Rottemb.) – modrásek jehlicový 1,3,5,10-12,15-18     

Satyridae (okáčovití)      

Aphantopus hyperanthus (L.) – okáč prosíčkový 1-5,10,11,13,15-19     

Coenonympha pamphilus (L.) – okáč poháňkový 1-7,9-11,15-19     

Lasiommata megera (L.) – okáč zední 1,17     

Maniola jurtina (L.) – okáč luční 3,16-18     

Melanargia galathea (L.) – okáč bojínkový 1-5,10,11,13,16,18     

Papilionidae (otakárkovití)      

Papilio machaon (L.) – otakárek fenyklový K18 16 Ohr    

Hesperiidae (soumračníkovití)      

Carterocephalus palaemon (Pall.) – soumračník jitrocelový 16     

Ochlodes sylvanus (Esper) – soumračník rezavý 1,5,11,16     

Thymelicus lineola (Ochs.) – soumračník čárečkovaný 16     

      

 

 
 
* „PR Bažantnice v Uhersku, jižní část, kvadrát 6062, obec (k. ú.) Uhersko, 25. říjen 2006, 1 ex., M. Boukal & J. 

Horák leg., M. Boukal det. (HORÁK 2008) 
** „Uhersko (6062) ? (Jelínek J.)“ (SLÁMA 1998) 
*** „6062a, Uhersko (distr. PA) – vlhká pcháčová louka v nivě říčky Loučná ca 322 m JJZ od středu obce, 

49°59´22´´N, 16°1´5´´E, 18.8.2007, 1 ♂, J. Zámečník leg., det. & coll.“ (ZÁMEČNÍK 2007) 
 
 

Komentáře k významnějším nálezům 

K1: Brachinus explodens – hojný druh na suchých až polovlhkých stanovištích bez 
zastínění, stepi, pole (HŮRKA 1996). Je zařazen do kategorie druhů ohrožených. Byl 
zaznamenán z okraje travnatého lemu intenzivně obhospodařovaného pole s porostem 
ruderálních křovin (24.5.2009, J. Moravec lgt.). 
K2: Carabus scheidleri helleri – široce rozšířený poddruh severovýchodní části Čech, 
severní Moravy a Slovenska. Obývá převážně nížinné louky a pastviny, ale i pole a světlé 
lesy. Je řazen mezi druhy ohrožené. Ze sledovaného území byl doposud nalezen jen jeden 
defektní exemplář na místní komunikaci Městec - Uhersko (24.5.2009, J. Moravec lgt.). 
K3: Carabus ulrichii – ojedinělý, lokálně hojný druh lučních, polních, křovinatých a hájových 
stanovišť teplejších poloh (HŮRKA 1996, 2005). Zařazen mezi druhy ohrožené. Výskyt 
tohoto nápadného střevlíka byl zjištěn pouze na okraji lužního porostu v EVL Uhersko 
(24.5.2009, J. Moravec lgt.). 
K4: Cicindela campestris – hojný druh otevřených biotopů, např. úvozů polních i lesních 
cest nebo vřesovišť, především na písčitém podkladu. Je zařazen do kategorie druhů 
ohrožených. Více exemplářů bylo doloženo z polní kultury poblíž obce Dašice (24.5.2009, J. 
Moravec observ. et lgt.). 
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K5: Oryctes nasicornis – druh se původně vyvíjel v tlejícím dřevě stromů. Postupně se 
adaptoval i na hromady třísla u jircháren a na hromady pilin na pilách, v nedávné době na 
zahradnický kompost (HŮRKA 2005). Je zařazen do kategorie druhů ohrožených. Jeho 
ojedinělé nálezy pocházejí z lokalit, které jsou již mimo sledované území (Zámrsk (6062), 
1965; Bor u Chroustovic (6061), 3.5.2009, J. Gallat observ.) –  viz http://www.biolib.cz/ 
K6: Osmoderma eremita s. lato – vzácný a lokální saproxylický druh původních listnatých 
lesů nížin až pahorkatin. Nalézán je především na antropicky ovlivněných stanovištích, jako 
jsou extenzivní pastviny, obory, aleje, parky a stromořadí na zemědělských půdách či podél 
hrází rybníků a vodních toků (RANIUS et al. 2005). V posledních letech byl zaznamenán na 
více jak 200 lokalitách; častěji zjištěn na Křivoklátsku, Třeboňsku, v Polabí, Lednicko-
valtickém areálu a v dolním Poodří (ANONYMUS 2006). Páchník hnědý je uveden 
v seznamu přísně chráněných druhů živočichů podle Úmluvy o ochraně evropských planě 
rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (též tzv. Bernská úmluva), 
která v ČR vyšla v platnost 1.6.1998. Zároveň je prioritním druhem v příloze II (Druhy 
živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních 
území ochrany) a v příloze IV (Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství vyžadující 
přísnou ochranu) směrnice Rady Evropského společenství 92/43/EEC, o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V seznamu zvláště chráněných 
druhů živočichů, příloha III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v platném znění, je zařazen 
mezi druhy silně ohrožené. V Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých (KRÁL 
2005) je uveden v kategorii kriticky ohrožený. Ze sledovaného území byl jeho výskyt 
dokumentován na základě nálezů zbytků mrtvých jedinců v dutině vrby (5.2003, M. Mikát lgt.) 
(MOCEK 2006). 
 
K7: Oxythyrea funesta – teplomilný druh, který se v ČR začal šířit v devadesátých letech 
20. století a v současné době je hojným na mnoha místech. Je stále zařazen mezi druhy 
ohrožené. Ze sledovaného území je znám z více lokalit v mnoha exemplářích (24.-
25.5.2009, J. Moravec observ. et lgt.) – viz též 
http://www.biolib.cz/cz/speciesmappingdetail/id6226/ 
 
K8: Anthaxia candens – nápadný a pestře zbarvený druh, jehož vývoj probíhá pod kůrou 
osluněných kmenů a silnějších větví třešní, mahalebek, trnek a hlohů. V Červeném seznamu 
(ŠKORPÍK 2005) je veden jako druh zranitelný. U nás je rozšířen po celém území státu, 
zejména v teplejších oblastech. V posledních letech silně ubývá, zvláště v Čechách (BÍLÝ 
1989). Z území dotčeného stavbou R 35 byl zatím doložen ze čtyř lokalit (MERTLIK 2009b) – 
viz též http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id169/. Lokalita Časy byla letošním průzkumem 
potvrzena (24.5.2009, J. Moravec observ.). 
K9: Elater ferrugineus – vzácný druh vázaný převážně na teplé listnaté lesy, solitérní staré 
lípy, vrby, topoly, duby, případně jiné dřeviny. Je zařazen jako druh silně ohrožený. 
V Červeném seznamu (VÁVRA 2005) je uveden v kategorii kriticky ohrožený. Z faunistického 
čtverce 6062 není doposud hlášen (MERTLIK 2009a). EVL Uhersko je tedy jeho první 
zjištěnou lokalitou ve sledovaném území (1.9.2009, 1 larva v trouchu dutiny vrby křehké 
(Salix fragilis L.), č. 250 podle dendrologického seznamu (ČÍŽKOVÁ 2009), J. Moravec lgt., 
J. Mertlik det.) (obr. 4). 

http://www.biolib.cz/
http://www.biolib.cz/cz/speciesmappingdetail/id6226/
http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id169/
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K10: Cucujus cinnaberinus – vzácný a velmi lokální xylofágní druh obývající dva zcela 
odlišné biotopy. Jednak jsou to horské a podhorské lesy bukojedlového pásma, jednak 
nížinné lužní lesy, vždy však v polopřirozených nebo přirozených lesních porostech. 
Primárně se jedná o pralesní typy lesů bez hospodářských zásahů, ale také lesní 
hospodářské porosty parkového typu (např. obory, příměstské nebo zámecké parky), aleje 
nebo větrolamy (MOCEK 2006). Do roku 2002 byly z ČR známy pouze nálezy z národní 
přírodní rezervace Mionší v Moravskoslezských Beskydech a z lužních lesů dolní Dyje. 
V posledních letech je pak nalézán i na střední a severní Moravě a ve středních a 
východních Čechách (MOCEK 2006, 2007, RUS 2006). Je pravděpodobné, že se tento druh 
postupně šíří (RUS 2006). Lesák rumělkový je uveden v seznamu přísně chráněných druhů 
živočichů podle tzv. Bernské úmluvy (pro ČR platná od 1.6.1998). Dále je prioritním druhem 
v příloze II a IV směrnice Rady Evropského společenství 92/43/EEC, o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Podle novelizované vyhlášky č. 
175/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, je 
zařazen mezi druhy silně ohrožené. V Červeném seznamu (JELÍNEK 2005a) je uveden 
v kategorii ohrožený. Z území EVL Uhersko byl poprvé zjištěn v dubnu 2003 v PR 
Bažantnice v Uhersku a v nivě Loučné. Tato oblast je zatím jedinou evropsky významnou 
lokalitou pro tento druh v Čechách (MOCEK 2006, 2007). Recentní nález byl uskutečněn na 
pravém břehu Loučné, asi 50 m severně od mostu místní komunikace Turov - Uhersko 
(1.9.2009, 2 larvy pod kůrou topolu osiky (Populus tremula L.), dřevina č. 248 podle 
dendrologického seznamu (ČÍŽKOVÁ 2009), J. Moravec observ.) – viz 
http://www.biolib.cz/cz/speciesmappingdetail/id7222/ 
K11: Endomychus coccineus – nehojný druh zachovalých lesních porostů s dostatečným 
množstvím rozkládajícího se dřeva. Žije na různých dřevních parazitických houbách 
listnatých stromů. Dospělce je možné nalézt v okolí hub, pod odchlípnutou kůrou při 
hibernaci nebo při noční aktivitě na stromech. V Červeném seznamu (JELÍNEK 2005b) je 
uveden jako druh zranitelný. Nalezen 1 ex. v PR Bažantnice v Uhersku, pod borkou ležícího 
kmene jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) napadeného houbou outkovkou pásovanou 
(Trametes ochracea) (25.5.2009, J. Moravec lgt.) – 
http://www.biolib.cz/cz/speciesmappingdetail/id7296/. Ve sledovaném území dotčeném 
stavbou koridoru nebyl dosud zaznamenán. 
K12: Platydema violaceum – teplomilný mykofágní druh nalézaný pod odchlíplou kůrou 
starých listnatých i jehličnatých stromů napadených houbami, především na bucích a 
dubech. Druh byl nalezen i pod kůrou bezu černého (Sambucus nigra) napadeného uchem 
jidášovým (Hirneola auricula-judae). V Čechách byl poprvé nalezen v Obříství u Mělníka 
(PICKA 1978), z Pardubicka zaznamenán u obcí Radhošť a Uhersko (HORÁK 2008). 
V Červeném seznamu (NOVÁK 2005) je řazen do kategorie téměř ohrožený. Ve sledovaném 
území dosud neprokázán. 
K13: Aromia moschata – druh původně široce rozšířený téměř po celém území ČR. Ubývá 
společně se starými vrbami (SLÁMA 1998). V Červeném seznamu (REJZEK 2005) je 
uveden v kategorii téměř ohrožený. Ze sledovaného území pochází více nálezů po roce 
1960; v EVL Uhersko zaznamenány podkorní chodby u vrby bílé (Salix alba L.) (1.9.2009, J. 
Moravec observ.). 
K14: Bombus pascuorum – velmi hojný hylofilní druh s mimořádně širokou ekologickou 
valencí (srov. PAVELKA & SMETANA 2000). Je zařazen do kategorie druhů ohrožených. Ve 

http://www.biolib.cz/cz/speciesmappingdetail/id7222/
http://www.biolib.cz/cz/speciesmappingdetail/id7296/
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sledovaném území nejhojnějším druhem vyskytujícím se takřka na všech zkoumaných 
lokalitách. 
K15: Argynnis adippe – typický druh raně sukcesních biotopů v lesních oblastech. Vázán 
na světlé a slunné lokality „pasekového“ či „lesostepního“ charakteru (BENEŠ & KONVIČKA 
2009). V Červeném seznamu (BENEŠ et al. 2005) je uveden jako druh zranitelný. Ve 
sledovaném území nebyl doposud recentně zjištěn. 
K16: Leptidea sinapis – velmi lokální druh teplejších oblastí nížin a pahorkatin (BENEŠ & 
KONVIČKA 2009). V Červeném seznamu (BENEŠ et al. 2005) je řazen rovněž mezi druhy 
zranitelné. Ze sledovaného území nebyl opětovně doložen. 
 
K17: Lycaena dispar rutilus – velmi lokální poddruh teplejších oblastí nížin a pahorkatin 
střední a východní Evropy (ZÁMEČNÍK 2007, BENEŠ & KONVIČKA 2009). V Čechách 
vymizel v první polovině 20. století; znovu nalezen v roce 1991 u Soběslavi. Po r. 2000 
hlášeno několik nálezů z jižních Čech. Pravidelně se vyskytuje v České Třebové, nově i na 
Svitavsku. Lze očekávat expanzi v jižních a východních Čechách. Ohniváček černočárný je 
uveden v seznamu přísně chráněných druhů živočichů podle Bernské úmluvy. Je dále 
prioritním druhem v příloze II a IV směrnice Rady Evropského společenství 92/43/EEC, o 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Ve vyhlášce 
č. 175/2006 Sb. je zařazen jako druh silně ohrožený. Během průzkumu nebyl ve sledovaném 
území nalezen. 
 
K18: Papilio machaon – v současnosti všude rozšířený a hojný motýl. V 70. a 80. letech 20. 
století druh prodělal značný pokles početnosti, ale jeho otevřená populační struktura mu 
ovšem umožnila relativně rychlý návrat do zemědělské krajiny v průběhu devadesátých let. 
Zvláště hojný v agrocenózách, na kulturních loukách, v zahradách, na stepích a lesostepích, 
na raně sukcesních plevelových společenstvech opuštěných polí (BENEŠ & KONVIČKA 
2009). Je veden jako druh ohrožený. Pozorován při letu v EVL Uhersko (25.5.2009, 1 ex., J. 
Moravec observ.). 
 
 
V kontaktu se stavbou odpočívek jsou tyto lokality: 
 
11. Točivý potok (km 24.0). Břehové porosty (č. 208-214) především lužních dřevin (Sx. 
fragilis, Sx. caprea, Alnus glutinosa), keřové patro zastupují Sa. nigra, E. europaea, C. 
laevigata a R. canina. 
 
12. U Vodárny (km 24,981 218). Doprovodná zeleň místní komunikace Horní Roveň - 
Platěnice (č. 215-221: M. domestica, Prunus spp., Salix spp., Pp. nigra, A. glutinosa, Sa. 
nigra, C. laevigata, R. canina, E. europaea). 
 
Obratlovci 
Zkratky a vysvětlivky k následující tabulce: č. lokality uvádí číslo k mapové příloze kde jsou 
vyznačeny lokality a očíslovány. V případě obecně se vyskytujícího se druhu je uvedeno 
písmeno O.  § – druh zařazený do seznamu zvláště chráněných druhů živočichů uvedeného 
v příloze č. III, vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. nebo doplněný v novelizované vyhlášce č. 
175/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny 
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(§§§ - kriticky ohrožený, §§- silně ohrožený, § – ohrožený); K – komentář (s pořadovým 
číslem). Druhy jsou řazeny abecedně. Specifické jméno uvedené v hranaté závorce „[ ]“ 
značí druh, který je na zkoumané lokalitě či v blízkém okolí předpokládaný, byl na daném 
stanovišti doložen či publikován. R/P – využití lokality druhem ve smyslu na lokalitě se 
rozmnožuje (R), lokalitu využívá především potravně (P), lokalitu využívá jinak (J) 

 
druh/species č. lokality § R/P Poznámka 

Obojživelníci     
Ropucha obecná (Bufo bufo) 1,8 § R  

Ropucha zelená (Bufo viridis) 1,2,3,10 §§ R  

Rosnička obecná (Hyla arborea) 9,11 §§ R  

     

Plazi     

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) O §§ R  

Užovka obojková (Natrix natrix) 9 § R  

Slepýš křehký (Anguis fragilis) 9 §§ R  

     

Ptáci     

Bažant obecný  (Phasianus colchicus) O  P  

Brhlík lesní (Sitta europaea) O  R  

Budníček menší (Phylloscopus collybita) O  R  

Budníček větší (Phylloscopus trochilus O  R  

Červenka obecná (Erithacus rubecula) O  R  

Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 9, O  R  

Drozd zpěvný (Turdus philomelos) O  R  

Dřemlík tundrový (Falco columbarius) O §§ P Komentář1 

Holub hřivnáč (Columba palumbus) O  R  

Jeřáb popelavý (Grus grus ) O §§§ J Komentář 4 

Kalous pustovka (Asio flammeus) O §§ R Rozmnožování není 
zcela pravidelné 

Kalous ušatý (Asio otus) O  R  

Káně lesní (Buteo buteo) O  P  

Konipas bílý (Motacilla alba) 2,9  R  

Konipas horský (Motacila cinerea) 9  R  

Koroptev polní (Perdix perdix) 2,5,10 § R Komentář 2 

Kos černý (Turdus merula) O  R  

Krahujec obecný (Accipiter nissus) 2,9 §§ R  

Krkavec velký (Corvus corax) O § R  

Křepelka polní (Coturnix coturnix) 1,2,3,5,6,7,8 §§ R Komentář 3 

Kukačka obecná (Cuculus canorus) O  R  

Ledňáček říční (Alcedo athis) 9 § P Vázán na vodní tok 
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druh/species č. lokality § R/P Poznámka 

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) O  R  
Moták pilich (Circus cyaneus) O §§ P Pouze zimuje 

Moták pochop (Circus aeruginosus) O § R Hnízdí u blízkých 
rybníků 

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) O  R  

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) O  R  

Pěnice slavíková (Sylvia borin) O  R  

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) O  p  

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) O  R  

Poštolka obecná (Falco tinunculus) O  R  

Puštík obecný (Strix aluco) 9  R  

Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)  9  R  

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 9  R  

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) O  R  

Sedmihlásek hajní (Hipolais icterina) O  R  

Skřivan polní (Alauda arvensis) O  R  

Sojka obecná (Garrulus glandarius O  R  

Stehlík obecný (Carduelis carduelis) O  R  

Straka obecná (Pica pica) O  R  

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 9 § R Vázán na břehové 
porosty Loučné 

Strakapoud velký (Dendrocopos major) O  R  

Strnad obecný (Emberiza citrinella) O  R  

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) O  R  

Sýkora koňadra (Parus major) O  R  

Sýkora koňadra (Parus major) O  R  

Sýkora lužní(Parus atricapilla) O  R  

Sýkora modřinka (Parus coeruleus) O  R  

Šoupálek r. (Certhia sp.) O  R  

Špaček obecný (Sturnus vulgaris) O  R  

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 1,10  R  

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2,3 § P Pouze na tahu 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) O § J  

Volavka popelavá (Ardea cinerea) O  J  

Zvonek zelený (Carduelis chloris) O  R  

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) O  R  

Žluna zelená (Picus viridis) 9  R  

Žluva hajní (Oriolus oriolus) 9 §§ R  

     

savci     
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druh/species č. lokality § R/P Poznámka 

Hraboš polní   (Microtus arvalis) O  R  
Ježek východní (Erinaceus concolor) O  R  

Krtek obecný  (Talpa europea) O  R  

Kuna skalní (Martes foinea) O  R  

Lasice kolčava (Mustela nivalis) O  R  

Liška obecná (Vulpes vulpes) O  R  

Myš domácí (Mus musculus) O  R Synantropní druh 

Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) O  R  

Norník rudý – (Clethrionomys glareolus) O  R  

Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) O  R Druh vázaný na vodní 
prostředí 

Prase divoké  (Sus scrofa) O  R  

Rejsek malý (Sorex minutus) O  R  

Rejsek obecný  (Sorex araneus) O  R  

Srnec obecný (Capreolus capreolus) O  R  

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)  O § R  

Vydra říční (Lutra lutra) 9 §§ P  

Zajíc polní (Lepus europeus) O  R  

 
 
Komentář 1 
Dřemlík se vyskytuje v zimním období jako zimní host a jeho výskyt je závislý především na 
umístění zásypů pro bažanty u kterých se zdržuje větší množství drobných pěvců (strnad 
obecný, zvonek zelený, pěnkava jikavec atd.), které loví. 
 
Komentář 2 
Koroptev využívá okraje polních kultur(pseudoekoton). Vzhledem k velikosti jednotlivých typů 
agrocenóz je její populace výrazně oslabena 
 
Komentář 3 
Křepelka se v uvedené oblasti přizpůsobila systému hospodaření a využívá k hnízdění 
monokultury. Úspěšnost hnízdění však není nijak prokazována. 
 
Komentář 4 
Jeřábi se vyskytují na lokalitě v období tahu (především v jarním období, kdy je dostatek 
mělkých louží a krajina má charakter rozsáhlého mělkého mokřadu.  
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7. Ekosystémy 

Přehledná lokalizace prvků ÚSES na trase silnice R35 Časy – Ostrov, které jsou v kontaktu s 
odpočívkou 

LBc Za palouky: Lokální biocentrum navržené. Soutok Točivého potoka s odpadem a přilehlá 
polní trať. 

LBk : Lokální biokoridor navržený, délka 1800 m. Trasa vedena po Točivém potoce, zbytek 
500 m v polní trati 

 

8. Krajina 

Nadřazený krajinářský celek (NKC) 

Úsek trasy rychlostní komunikace, na kterém se nachází odpočívka prochází nadřazeným 
krajinným celkem, který je dán geomorfologií krajiny:  

• NKC 1 - Východolabská tabule 

Komunikace R35 od Opatovic až k obci Radhošť prochází východním výběžkem 
Východolabské tabule, kde dominantním prvkem tohoto nadřazeného celku je řeka Loučná a 
její niva. Tento celek lze charakterizovat jako plochou pahorkatinu s pleistocénními říčními a 
eolickými sedimenty. Reliéf se vyznačuje strukturně denudačními plošinami a plochými 
hřbety. Střední nadmořská výška je 251,5 m n.m. Dominantním znakem je hustá síť vodotečí 
a jejich niv. Krajinný ráz oblasti zde určuje především zemědělské využívání krajiny 
s menším zastoupením přírodních charakteristik a poměrně hustou zastavěností oblasti. 

Základní krajinné celky (ZKC) 

Tzv. základní krajinářské celky se vyznačují  specifickými rysy krajinného rázu a 
charakteristickým obrazem krajiny. Jeho typické znaky jsou vnímány zblízka.  

Odpočívka se nachází v základním krajinářském celku Vodárna. 

Tento ZKC je vymezen na severu obcemi Komárov, Dolní a Horní Roveň, na východě lesním 
komplexem Obora na jižní a západní straně tvoří hranici komunikace mezi obcemi Čeradice, 
Platěnice, Prachovice a Komárov. Celek byl vymezen na základě členitosti terénu. Jedná se 
o otevřenou zemědělskou krajinu bez zastoupení výrazných přírodních prvků, bez lesních 
remízků. Dominantami tohoto prostoru jsou drobné vrchy roztroušeny nerovnoměrně po 
celém vymezeném prostoru. Jedná se o vrchy Jandák, Hlaváč, Na kopci a U vodárny, které 
tvoří pohledové dominanty v krajině jižně od Dolní a Horní Ředice. Vrcholy jsou zemědělsky 
obdělávány bez vzrostlé vegetace. V tomto prostoru se nevyskytují výraznější přírodní a 
estetické hodnoty. 

 

9. Kulturní památky 

Památkově chráněné objekty se v místě oznamovaného záměru nenacházejí. 

Poblíž oznamovaného záměru se nachází městská památková zóna Dašice, okr. Pardubice. 

Ze solitérních objektů a drobných stavebních areálů se poblíž oznamovaného záměru  
nacházejí následné objekty: 
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Soupis nemovitých kulturních památek 
Obec (okres) Památky 

Čeradice  statek čp. 26 - v řízení             

kostel Narození P. Marie, Hrdličkova ul. – KP č. 2055, (MPZ) 

areál fary čp. 55, Hrdličkova ul. – KR č. 6059, (MPZ), č. 6059/1 fara; č. 6059/2 
ohradní zeď 

rodný dům Josefa Hybeše   - KP č. 2056, (MPZ) 

dům čp. 18, náměstí T.G.M.  – KP č. 4755, (MPZ) 

dům čp. 19, náměstí T.G.M.  – KP č. 4652, (MPZ) 

dům čp. 21, náměstí T.G.M. – KP č. 4756, (MPZ) 

Obecní úřad čp. 25, Komenského ul. – KP č. 5203, (MPZ) 

Vejrychova vila, Jungmanova  ul. čp. 31 - KP č. 4651, (MPZ) 

areál domu čp. 43, náměstí T.G.M. – KP č. 4654, (MPZ), č. 4654/1 dům;  č. 4654/2 
(pův.č. 2058) socha sv. Václava; č. 4654/3 (pův.r. 2058) socha sv. Barbory; č. 
4654/4 (pův.č. 2058) socha sv. Norberta 

dům čp. 98, náměstí T.G.M. – KP č. 5766 (pův.č. 10249), (MPZ) 

dům čp. 100, náměstí T.G.M. – KP č. 4653, (MPZ) 

areál domu čp. 103, náměstí T.G.M. – KP č. 2057, (MPZ), č. 2057/1 dům; č. 
2057/2 chlév; 2057/3 stodola                                  

kamenný kříž, na náměstí T.G.M. – prověřit, (MPZ)   

socha sv. Jana Nepomuckého, náměstí T.G.M. – KP č. 2059, (MPZ) 

č. 4659/1 mlýn;  č. 4659/2 (pův.č. 2060) socha sv. Jana Nepomuckého;  

areál vodního tvrziště východně od náměstí – KP č. 5204, (MPZ) 

č. 5204/1 tvrz čp. 138, Komenského ul.; č. 5204/2 pivovar čp. 27, Komenského ul.; 
č. 5204/3 příkop 

Dašice  

kašna, na náměstí T.G.M. – KP č. 4650, (MPZ) 

budova čp. 1 – KP č. 5171 

škola  - KP č. 5172 (ve v. části rozpis!!) 

sokolovna – KP č. 5173, ve v. části obce 

Dolní Roveň  

stavení čp. 24 - v řízení: 

areál kostela sv. Kateřiny – KP č. 2070, 2070/1 kostel; 2070/2 zvonice; 2070/3 
márnice; 2070/4 ohradní zeď 

kaple P. Marie na křižovatce – KP č. 2078 

kaple sv. Václava v aleji – KP č. 2077 

Horní Roveň  

kaplička za kostelem – KP č. 2076 
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areál fary čp. 74, KP č. 2071, 2071/1 fara; č. 2071/2 ohrazení s branou; č. 2071/3 
stodola; č. 2071/4 hospodářská budova (navrhnout) 

roubená stodola u čp. 25  - bývalá KP č. 2073 (ochrana zrušena roku 1988)  

stavení čp. 70 – (v řízení) 

dům čp. 86 – KP č. 2072; pozn.: ochrana špýcharu zrušena roku 1974 

areál domu čp. 201 – KP č. 2074,   č. 2074/1 dům; č. 2074/2 (pův.č. 2075) bývalý 
špýchar čp. 11; č. 2075/3 stodola; č. č. 2074/4 chlévy; č. 2074/5 brána + branka 
(navrhnout)                                               

roubená stodola u čp. 7 – KP č. 2107                     

dům čp. 25 - (v řízení) 

socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem – KP č. 2108 

Komárov  

kaplička – (prověřit) 

 

V následující tabulce je uveden stručný výběr hlavních kulturních památek vyskytující se 
poblíž zájmového území. 

 
Přehled významných kulturních památek 
název charakteristika 

kostel Narození P. 
Marie, Dašice 

Kostel narození Panny Marie v Dašicích byl postaven v letech 1677 - 1707. 
Kostel je raně barokní, trojlodní. Památka je v průměrném stavu. 

kaple 
sedmibolestné P. 
Marie, Dašice 

Hřbitovní kaple P. Marie sedmibolestné je poprvé zmiňována v r. 1755. 
Kaple je malá, dřevěná, zčásti zděná, jednolodní. 

kostel sv. Petra a 
Pavla, Komárov 

Kostel sv. Petra a Pavla je připomínán v r. 1350. Jeho dnešní podoba je 
pseudorománská z let 1867 - 1877. Kostel je jednolodní s boční 
hranolovitou věží. Jeho stav je průměrný. Před kostelem je socha sv. Jana 
Nepomuckého z r. 1742. 

kříž, Komárov Křížek je železný na pískovcovém podstavci se soškou Ježíše Krista. 

kostel  sv. Jiljí, 
Platěnice 

Kostel sv. Jiljí je poprvé zmiňován v r. 1349, barokně byl přestavěn v okolo 
r. 1748. Kostel je jednolodní s věží. Stav památky je průměrný. 

kříž, Horní Roveň Kříž je poškozený. 

kostel sv. Kateřiny, 
Horní Roveň 

Kostel sv. Kateřiny je připomínán v r. 1349. Jeho dnešní podoba je barokní 
z let 1697 - 1699. Kostel je jednolodní s věží, u kostela je hřibitov, zvonice, 
márnice, fara a kaple. Stav památky je dobrý. 

 
Žádná z těchto památek nebude oznamovaným záměrem dotčena. 
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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. 
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Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, realizace uvažovaného záměru se nijak 
neprojeví na změně imisních a akustických poměrů (stejné jako při realizaci samotné R35 
bez odpočívek) a nepovede k překročení platných imisních a hlukových limitů v okolí 
záměru.  
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 neznamená žádnou změnu ve faktorech pohody. 
 

1.2 Vlivy na ovzduší a klima 
Množství emisí do ovzduší lze dle odborného odhadu očekávat v úrovni 1 - 2% množství 
emisí z úseku R35, který probíhá podél plochy odpočívek. Ovšem nedojde k navýšení 
celkových emisí, protože na odpočívkách budou pouze vozidla, která by jinak projela po 
hlavní trase. Při nižších rychlostech a zpomalování v prostoru odpočívek vznikají nižší emise 
než při větších rychlostech na rychlostní silnici R35. Větší emise pak zase naopak vznikají při 
startování a rozjíždění vozidel.  Z tohoto důvodu budou emise pocházející z odpočívek zcela 
překryty emisemi z hlavní trasy R35 a v prostředí se nijak neprojeví. 
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. 

 

1.3 Vlivy na hlukovou situaci  
Množství hlukových emisí lze dle odborného odhadu očekávat v úrovni 1 - 2% množství 
emisí z úseku R35, který probíhá podél plochy odpočívek. Ovšem nedojde k navýšení hladin 
hluku v prostředí, protože na odpočívkách budou pouze vozidla, která by jinak projela po 
hlavní trase R35. Při nižších rychlostech a zpomalování v prostoru odpočívek menšími zdroji 
hluku než při větších rychlostech na rychlostní silnici R35.   
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Z tohoto důvodu budou hladiny hluku pocházející z odpočívek zcela překryty hladinami hluku 
z hlavní trasy R35 a v prostředí se nijak neprojeví. 
 
Závěr: 
Po realizaci záměru nedojde ke zvýšení hladin hluku v rámci příslušného úseku R35. 
 

1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Během výstavby a provozu odpočívek budou vznikat následující typy odpadních vod: 

1.  dešťové odpadní vody 

2. splaškové odpadní vody 

3. technologické a provozní odpadní vody 

4. extravilánové odpadní vody (vznikající vlivem přívalových dešťů)  

 

Období výstavby 

V tomto období budou odpadní vody vznikat především ze sociální části zařízení staveniště. 
Bude se jednat o splaškovou odpadní vodu. Technické řešení sociálního zařízení není v této 
fázi zcela známo. S největší pravděpodobností bude staveniště vybaveno mobilními 
toaletami, jejichž údržbu zajišťuje provozovatel. Režim jejího vzniku a zneškodnění bude 
standardní.  

Množství vznikajících splaškových odpadních vod bude záviset na projektu organizace 
výstavby a na postupu realizace. V žádném případě však při dodrženi běžných norem a 
postupů nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 

Období provozu 

Vodohospodářské objekty řeší odvodnění navrhovaných odpočívek u rychlostní silnice a 
souvisejících havarijních a záchytných objektů. Likvidace splaškových vod je řešena 
samostatnou studií v několika variantách. Výběr varianty a realizace vybrané varianty nám 
není v této fázi znám,  je na straně budoucích nájemců odpočívek. Vodohospodářské objekty 
zároveň řeší úpravy meliorací a retenční nádrž včetně odpadu od nádrže. 

Pro odvodnění ploch a komunikací je zvolen způsob pomocí klasické dešťové kanalizace, 
uličních vpustí a štěrbinových žlabů. Dešťové stoky musí být provedeny z důvodu požadavku 
na vodotěsnost z potrubí s integrovanými spoji, v úvahu připadá potrubí kameninové, 
betonové, plastové, litinové nebo potrubí sklolaminátové. 

Před vyústěními kanalizací do systému odvodnění silnice R35 jsou navrhovány havarijní 
objekty - dešťové usazovací nádrže, které budou zároveň vybaveny koalescenčními 
odlučovači ropných látek (koncentrace ropných látek na odtoku z nádrží do 5 mg/l). 

Zajištění ochrany povrchových a spodních vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z 
liniových staveb při případné havárii - zadržení srážkových vod z komunikací, je nutno 
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provést pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb výše 
uvedenými havarijními a retenčními objekty, které musí plnit následující funkce: 

- zachycení látek škodlivých podzemním a povrchovým vodám, které nejsou mechanicky 
odstranitelné, 

- zachycení většího množství lehkých kapalin při haváriích, ke kterým může dojít na 
zpevněných plochách komunikací, 

- zachycení dešťových přívalových srážek, zajištění regulovaného odtoku dešťových vod, 
tímto opatřením nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v menších vodních 
tocích, do kterých jsou dešťové vody zaústěny - v tomto případě je retence pro odpočívky 
řešena napojením odvodnění do retenční nádrže, která zároveň zachycuje dešťové vody ze 
silnice R35. 

Navržen je tento typ nádrží: 

1. podzemní nádrže - havarijní dešťové usazovací nádrže – prefabrikované nádrže např. 
typu DYWIDAG nebo obdobná zařízení různých výrobců 

2. otevřené zemní retenční nádrže s nornou stěnou 

 

Bilance odváděných srážkových vod : 

Vstupní údaje: 

Odtokové součinitele 

Dle TP 83 (Odvodnění pozemních komunikací) se pro komunikace v extravilánu užívá 
parametrů dle ČSN 736101 (Projektování silnic a dálnic), tj. včetně odtokového součinitele, 
to znamená pro zpevněné plochy 0,9 pro nezpevněné 0,15. 

Návrhová hodnota intenzity deště 

V celém odvodňovaném úseku byla pro výpočet odtoku dešťových vod použita intenzita p=2, 
t=15min. q=95 l/s/ha. 

 

ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD – ODPOČÍVKA PRAVÁ 

Název     skut.plocha souč.odtoku red.plocha odtok 

      m2                   m2    l/s 

nezpevněné plochy zájmového 
území        25085      0,15      3763   35,7 
zpevněné plochy zájmového 
území        18530     0,90    16677           158,4 

CELKEM       43615      20440           194,1 

 

ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD – ODPOČÍVKA LEVÁ 

Název      skut.plocha   souč.odtoku  red.plocha  odtok 
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    m2                    m2     l/s 

nezpevněné plochy zájmového 
území      25708        0,15      3856   36,6 
zpevněné plochy zájmového 
území     18580        0,90    16722           158,9 
CELKEM     44288      20578           195,5 
 

Zajištění ochrany stávajícího drobného vodního toku proti zvýšenému odtoku dešťových vod 
bude provedeno vybudováním otevřené zemní retenční nádrže, která bude umístěna za 
dešťovými usazovacími nádržemi před vyústěním dešťové kanalizace do vodoteče – 
Točivého potoka. Do retenční nádrže je rovněž přiváděna voda ze silnice. Vybudováním 
retenční nádrže bude při návrhové srážce na odtoku do vodoteče zaručeno maximálně 
stejné množství dešťových vod jako z příslušného území před výstavbou. 

Návrhové parametry nádrže jsou následující: 

Přítok z dešťové stoky R35 312,12 l/s, přítok z dešťové stoky odpočívek 389,6, regulovaný 
odtok 10 l/s, retenční objem 962 m3, zemní retenční nádrž. 

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. 

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. 

Před vyústěními kanalizací do systému odvodnění silnice R35 navrhnout 
havarijní objekty - dešťové usazovací nádrže, které budou zároveň vybaveny 
koalescenčními odlučovači ropných látek (koncentrace ropných látek na odtoku 
z nádrží do 5 mg/l). 
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1.5 Vlivy na půdu 

Katastrální území Dolní Roveň 
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je 86 105 m2, z toho ZPF činí 85 621 m2, 
vodní plochy činí 131 m2 a ostatní plochy činí 353 m2.  
Celkový dočasný zábor pozemků nad 1 rok je 724 m2, z toho ZPF činí 570 m2, vodní plochy 
činí 22 m2  a ostatní plochy činí 132 m2.  
Celkový dočasný zábor pozemků do 1 roku je 6 281 m2 , z toho ZPF činí 5015 m2 a ostatní 
plochy činí 1 266 m2.  
 U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 32001, 32310, 32110, 31901 zařazené do I. 
třídy ochrany zemědělského půdního fondu. 
Jedná se o vliv malý svým rozsahem, významnější vzhledem záboru ZPF v 1. tř. ochrany. 
Vzhledem k tomu, že jedná o součást významné liniové stavby, vliv akceptovatelný. 
 
 
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 byly minimální a 
aby v maximální míře byla zajištěna plynulost výstavby bez meziskládek. 
 

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. Nejsou zde území, kde je evidována plošná a i bodová 
nestabilita území a to ať již potencionálního, tak i aktivního charakteru.  
 
Zásahy do rostlého terénu budou spojeny s realizací vozovek, chodníků, silničních příkopů, 
případně s přeložkami podzemních sítí a nebudou výrazně přesahovat hloubku 1 m. 
 

1.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Řešená stavba odpočívek se nachází v dostatečné vzdálenosti od EVL Uhersko, PO 
Komárov i toku řeky Loučné. Tyto oblasti tedy nebudou stavbou odpočívek ovlivněny. 
 

Vliv záměru na populace hmyzu 

Plánovaná trasa rychlostní silnice R 35 v úseku Časy - Ostrov prochází v bezprostřední 
blízkosti, resp. ovlivňuje západní hranici PO Komárov a dvakrát protíná EVL Uhersko. 
K těmto skutečnostem vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na 
životní prostředí a IPPC, kladné stanovisko EIA (č.j. 67179/ENV/06) a zároveň bylo 
zpracováno posouzení na oblasti Natura, ve kterém byl negativní vliv vyloučen. Doporučená 
varianta prochází mostem přes EVL Uhersko a bezprostředně se dotýká lokality výskytu 
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některých zvláště chráněných druhů živočichů, zejména hmyzu. Její realizace může mít vliv 
na populace těchto druhů: 
Carabus ulrichii (střevlík Ulrichův) – Ohr; lokalitu výskytu navržená trasa R 35 přímo protíná. 
Rozmnožování probíhá na jaře, samice kladou vajíčka od dubna do června, vývoj je bez 
larvální diapauzy; imága nové generace se líhnou v pozdním létě a hibernují (TURIN et al. 
2003).  
Osmoderma eremita (páchník hnědý) – SO, prioritní, CR; plánovaná trasa lokalitu výskytu 
přímo protíná. Imága se vyskytují od konce května do vrcholného léta a jsou aktivní hlavně 
v noci. Larvy potřebují ke svému nejméně tříletému vývoji trouch starých dutých listnatých 
stromů, hlavně dubů, buků, jilmů a vrb, kde se vyvíjejí ve spodní části kmene (HŮRKA 2005). 
Vzhledem k malé disperzitě imág hodnotí RANIUS (2001) jednotlivé stromy jako stanoviště 
samostatné populace (mikropopulace). Celý porost s těmito stromy potom představuje 
stanoviště metapopulace (RANIUS 2002a,c; srov. ŠEBEK 2008). Podle RANIUSE (2002b) 
jsou páchníci vhodným indikátorem společenstev „dutinové fauny“. (viz obr. 3). 
Oxythyrea funesta (zlatohlávek tmavý) – Ohr; vyskytuje se v prostoru plánované trasy. 
Jelikož se druh šíří, neuvažuji, že by populace těchto brouků byly výstavbou plánované trasy 
bezprostředně ohroženy. 
Elater ferrugineus (kovařík rezavý) – SO, CR; plánovaná trasa lokalitu výskytu přímo protíná. 
Druh je aktivní v noci. Larvy jsou karnivorní a vyvíjejí se nejčastěji v trouchnivém dřevě dutin 
starých listnatých stromů (HŮRKA 2005). V důsledku kácení vrb, nacházejících se v ploše 
trasy, by došlo ke změnám ve skladbě porostu nezbytném k přežití populace. Je ovšem 
třeba zdůraznit i to, že se tento vzácný druh kovaříka vyskytuje i na jiných, vhodných místech 
v EVL. To by mohl zodpovědět další seriózní výzkum. 
Cucujus cinnaberinus (lesák rumělkový) – SO, prioritní, EN; plánovaná trasa lokality výskytu 
v EVL dvakrát přetíná. Stavbou R 35 v úseku KM 28.0-29.0 budou však ve skutečnosti 
dotčeny tři lokality, a to (1) Uhersko: pravý břeh Loučné u silnice k železniční stanici 
Uhersko; (2) Turov: pravý břeh Loučné, východně od mostu komunikace Turov - Uhersko a 
(3) Městec: niva Loučné, východně silnice Uhersko - Městec (MOCEK 2007). Předmět 
ochrany v EVL. Larvy se vyvíjejí pod uvolněnou borkou odumírajících stojících, padlých či 
zlomených listnatých stromů nebo ulomených silných větvích. Rozhodující je zřejmě 
přítomnost vlhkého, černohnědě zabarveného lýka v odpovídajícím stupni rozkladu. Trofické 
nároky nejsou dostatečně známy, podle publikovaných údajů se larvy a imága živí hnijícím 
lýkem, některé zdroje uvádějí i dravý způsob života. Početnost zjištěných larev na stromě se 
pohybuje od jediné po několik desítek jedinců, v závislosti na kvalitě prostředí. Vývoj trvá 
minimálně 2 roky. Larvy se kuklí od poloviny července do konce srpna v podkorních 
kukelních kolébkách z lýka. Imága se líhnou ještě v brzkém podzimu a zpravidla opouštějí 
kukelní kolébku. Přezimují většinou jednotlivě, ale někdy je možné nalézt i více imág 
pohromadě. Etologie imág je dosud málo známá. Aktivita přezimujících dospělců začíná již 
koncem března, vrcholí v květnu a červnu, jednotlivá imága lze nalézt až do konce července 
(MOCEK 2007). 
Zásah do nivy Loučné ve formě zásahu do břehových porostů je nutno minimalizovat – 
v takovém případě nedojde k ohrožení populace tohoto druhu na lokalitě (HONOVÁ 2008). 
Aromia moschata (tesařík pižmový) – NT; vyskytuje se v prostoru plánované trasy. Vývoj 
víceletý, pravděpodobně tříletý, přednostně ve starých vrbách. Imága se vyskytují od června 
do listopadu, nejčastěji v červenci až srpnu (SLÁMA 1998). Imága nebyla průzkumem 
doložena, jsou však k dispozici dokladové exempláře z této lokality. Další přežití populace 
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tohoto tesaříka, charakteristického svou pronikavou vůní, je možné pouze za předpokladu, 
že v říční nivě zůstanou zachovány staré vrbové porosty. 
Bombus pascuorum (čmelák rolní) – Ohr; vyskytuje se v prostoru plánované trasy. Jako u 
Oxythyrea funesta (s tím, že četné populace nejsou plánovanou trasou bezprostředně 
ohroženy). 
Papilio machaon (otakárek fenyklový) – Ohr; vyskytuje se v prostoru plánované trasy. 
Vzhledem k jeho zvyšující se populační hustotě neuvažuji, že by byl plánovanou trasou 
ohrožen. 
Mezi cennější plochy nutno počítat i bývalý intenzivní ovocný sad u obce Časy (lokalita č. 1) 
se současným výskytem krasce třešňového (Anthaxia candens). Je tudíž velmi žádoucí 
zinventarizovat a z hlediska výskytu tohoto druhu prozkoumat staré třešňové sady v 
teplejších oblastech regionu. Toto zkoumání provádět pokud možno šetrnými metodami, 
maximálně šetřit staré stromy (někde postačí registrovat výletové otvory, případně mrtvé, 
suché nedolíhlé jedince). V případě doloženého výskytu vyhlásit ochranu zjištěných lokalit. 
Zajistit dosadbu ovocných dřevin, zajistit vhodný management (blokovat zarůstání starých 
sadů ruderální a sukcesní vegetací) (MERTLIK 2009b). Druhou lokalitou je Městec (č. 18). 
Ještě před 100 lety toto území tvořilo nefragmentovaný lužní porost v nivě Loučné. 
 
Vliv záměru na populace obratlovců  

Záměr bude mít s největší pravděpodobností negativní vliv na populace některých obratlovců 
v bezprostřední blízkosti záměru. Důvodem je především hluk způsobený provozem na 
komunikaci a dalším důvodem je vnesení nového biotopu do ustálených podmínek 
agrocenóz. Dalším negativním vlivem spojeným s komunikací je fragmentace území. Pro 
některé druhy ptáků je celistvost ploch např. agrocenóz biotopem, jehož omezením (např. 
vedením silnice) je zmenšena jeho plocha a neodpovídá požadavkům druhu. Takový druh 
může ustoupit do vzdálenějších partií odpovídajícího biotopu, ale není jisté, zda je takový 
ústup pro populaci druhu v území dlouhodobě akceptovatelný a je možné, že druh 
v souvislosti s působením jiných synergických vlivů území opustí. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o často nedefinovatelné vlivy, nelze podmínky pro výstavbu komunikace zanést do 
požadavků na stavbu.  

Vliv vlastních odpočívek, které zabírají naprosto převážně ZPF je poměrně malý, nedochází 
k vlivu na ohrožené druhy rostlin a živočichů, zároveň nedochází k narušení migračních cest. 
 

1.8 Vlivy na krajinu 
Oznamovaný záměr je realizován v prostoru nejbližšího okolí budoucí rychlostní silnice R35. 
Plocha záměru a jeho niveleta jsou navrženy tak, že výrazně nezasahují do morfologie 
terénu, resp. vhodně využívají současnou topografii terénu. 
Vegetační úpravy budou provedeny na násypových svazích nových zemních těles 
odpočívek. Cílem provedení vegetačních úprav je ozelenění odpočívek a jejich začlenění do 
krajiny se zaměřením na vhodný výběr a prostorové uspořádání dřevin. Rozprostřením 
humózního horizontu a výsadbou dřevin dojde ke zpevnění svahů a zabrání jejich erozi. 

Pro vegetační úpravy se doporučuje přednostně použít autochtonní druhy dřevin. 

Záměr svým charakterem výrazně nezasáhne do krajinného rázu. 
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Významné vlivy na krajinu se neočekávají vzhledem k charakteru záměru. 
 

1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Realizace záměru nebude mít žádný vliv na hmotný majetek ani kulturní památky. 
 

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci se nijak 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, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Pro fázi přípravy: 

Před vyústěními kanalizací do systému odvodnění silnice R35 navrhnout 
havarijní objekty - dešťové usazovací nádrže, které budou zároveň vybaveny 
koalescenčními odlučovači ropných látek (koncentrace ropných látek na odtoku 
z nádrží do 5 mg/l). 

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 a to jak 
pro fázi výstavby, tak pro fázi provozu. 

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

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

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

Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot 
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase rekonstruovaných vozovek 
II/318 a II/321. 

Pro návrh vegetačních úprav přednostně použít autochtonní druhy dřevin. 
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Oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR  
Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na 
dotčeném území provést archeologický výzkum. 

Řešit ochranu volně žijící zvěře (např. oplocením). 
 
Pro fázi výstavby 

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.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. 

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

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

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 kácení dřevin realizovat výhradně v období vegetačního 
klidu. 

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

 
Pro fázi provozu 

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

 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

specifikaci vlivů 

Byly použity běžné metody pro posuzování vlivů na životní prostředí. Nedostatky a 
neurčitosti se při specifikaci vlivů nevyskytly. 
 

E. Porovnání variant řešení záměru  
Oznamovaný záměr nepředpokládá více aktivních variant.  
 

F. Doplňující údaje 
Grafická část oznámení je uvedena v příloze. 
 

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
Předmětem záměru je realizace velké oboustranné odpočívky s parkovací plochou cca 252 
vozidel (osobní+nákladní+autobusy). 
Součástí stavby je kromě dvou velkých odpočívek také výstavba přístupových komunikací na 

pozemky, vegetačních úprav a parkovišť.  

Stavba odpočívek je navržena v km 24,3-25,0 rychlostní silnice R35 Časy–Ostrov z hlediska 
vhodnosti směrového i výškového vedení trasy a s ohledem na dostatečnou vzdálenost od 
MÚK Dašice (km 20,820) a MÚK Ostrov (km 30,018). 

Zájmové území pro stavbu odpočívek je rovinaté. Stavba je umístěna na volných 
neosídlených pozemcích, převážně využívaných k zemědělské činnosti. 
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby je 86 105 m2, z toho ZPF činí 85 621 m2, 
vodní plochy činí 131 m2 a ostatní plochy činí 353 m2.  
Množství emisí do ovzduší lze dle odborného odhadu očekávat v úrovni 1 - 2% množství 
emisí z úseku R35, který probíhá podél plochy odpočívek. Ovšem nedojde k navýšení 
celkových emisí, protože na odpočívkách budou pouze vozidla, která by jinak projela po 
hlavní trase. Při nižších rychlostech a zpomalování v prostoru odpočívek vznikají nižší emise 
než při větších rychlostech na rychlostní silnici R35. Větší emise pak zase naopak vznikají při 
startování a rozjíždění vozidel.  Z tohoto důvodu budou emise pocházející z odpočívek zcela 
překryty emisemi z hlavní trasy R35 a v prostředí se nijak neprojeví. 
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Množství hlukových emisí lze dle odborného odhadu očekávat v úrovni 1 - 2% množství 
emisí z úseku R35, který probíhá podél plochy odpočívek. Ovšem nedojde k navýšení hladin 
hluku v prostředí, protože na odpočívkách budou pouze vozidla, která by jinak projela po 
hlavní trase R35. Při nižších rychlostech a zpomalování v prostoru odpočívek menšími zdroji 
hluku než při větších rychlostech na rychlostní silnici R35.   
Z tohoto důvodu budou hladiny hluku pocházející z odpočívek zcela překryty hladinami hluku 
z hlavní trasy R35 a v prostředí se nijak neprojeví. 
Zajištění ochrany povrchových a spodních vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z 
liniových staveb při případné havárii bude zajištěno pomocí speciálních opatření. K těm patří 
vybavení staveb havarijními a retenčními objekty, které musí plnit následující funkce: 

- zachycení látek škodlivých podzemním a povrchovým vodám, které nejsou mechanicky 
odstranitelné, 

- zachycení většího množství lehkých kapalin při haváriích, ke kterým může dojít na 
zpevněných plochách komunikací, 

- zachycení dešťových přívalových srážek, zajištění regulovaného odtoku dešťových vod, 
tímto opatřením nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v menších vodních 
tocích, do kterých jsou dešťové vody zaústěny - v tomto případě je retence pro odpočívky 
řešena napojením odvodnění do retenční nádrže, která zároveň zachycuje dešťové vody ze 
silnice R35. 

Vliv vlastních odpočívek, které zabírají naprosto převážně ZPF je poměrně malý, nedochází 
k vlivu na ohrožené druhy rostlin a živočichů, zároveň nedochází k narušení migračních cest. 

Oznamovaný záměr je realizován v prostoru nejbližšího okolí budoucí rychlostní silnice R35. 
Plocha záměru a jeho niveleta jsou navrženy tak, že výrazně nezasahují do morfologie 
terénu, resp. vhodně využívají současnou topografii terénu. 
Vegetační úpravy budou provedeny na násypových svazích nových zemních těles 
odpočívek. Cílem provedení vegetačních úprav je ozelenění odpočívek a jejich začlenění do 
krajiny se zaměřením na vhodný výběr a prostorové uspořádání dřevin. 

 

H. Příloha 
Seznam příloh: 

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu  
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve 

znění zákona č. 218/2004 Sb. 
3. Situace záměru 
 

 



Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí                      R35 Časy – Ostrov - odpočívky 

 

 eko           team 
 

79 
 

Datum zpracování oznámení: 30.07.2010  
 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na 
zpracování oznámení: 
 
 
RNDr. Vladimír Ludvík – zpracovatel oznámení 

 

osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona 
č.100/2001 Sb., č. 5278/850/OPV/93, č. autorizace: 2081/ENV/11 

Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové  
tel: 498 500 363, 603 224 626, fax: 498 500 320, e-mail: ekoteam@atlas.cz 
 
Veselý Jiří, RNDr.  

autorizovaná osoba podle  §67 – „Biologické hodnocení“ - č. autorizace OEKI/1595/05 podle 
zák. č. 114/1992 Sb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ekoteam@atlas.cz


Městský úřad Holice 
Odbor životního prostředí a stavební úřad 
Holubova 1, 534 14 Holice v Čechách, tel.: 466 741 211, fax 466 741 206 

 
 
Váš dopis ze dne: 8.7.2011                                                                        EKOTEAM  
Spisová značka: S-MUHO  9613/2011/ŽPSÚ/Kř                                       Veverkova 1343                         
Číslo jednací:  MUHO   9970/2011/ŽPSÚ/Kř                                              500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 
Vyřizuje: Křemenáková                                                                                   
Linka: 466 741 262  
e-mail: kremenakova@mestoholice.cz          
 
 
                                                                                                                          

                                                                                                              v Holicích dne 15.8.2011 
 
 
 
Městský úřad v Holicích vydává za použití ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.,o 
územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) na základě žádosti firmy Ekoteam, 
Veverkova 1343, Hradec Králové ve věci vybudování oboustranné odpočívky v km 24,3 – 25,0 
rychlostní komunikace R35 Časy-Ostrov, k připojené projektové dokumentaci, toto koordinované 
závazné stanovisko. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Žadatel:    EKOTEAM, Veverkova 1343, Hradec Králové 
Místo:       k.ú.  Dolní Roveň, k.ú.Horní Roveň 
Popis:       Oboustranná odpočívka v km 24,3 – 25,0 rychlostní komunikace R35 Časy-Ostrov         
 

 

Územní plánování: 
Z hlediska souladu s územním plánem sídelního útvaru Dolní Roveň a v souvislosti s § 6 písm. e) 
stavebního zákona je výše uvedená stavba možná a není proti ní námitek. 

                                                                                                                                Josef Polák 
 

Vodní hospodářství: 
Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je stavba oboustranné odpočívky 
v km 24,3 – 25,0 rychlostní komunikace R35 Časy – Ostrov možná za těchto podmínek: 

1) zamezit úniku splývavých látek do vod povrchových i podzemních 
2) ke všem stavbám, které zasahují do vodního toku nebo mohou vodní tok ovlivnit je  nutný 

souhlas příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona 
3) ke všem stavbám, které zasahují do vodního toku nebo mohou vodní tok ovlivnit je  nutný 

souhlas příslušného správce vodního toku a Povodí Labe s.p. Hradec Králové 
 

Božena Křemenáková 
Lesní hospodářství a myslivost: 
Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa není námitek proti navrhovanému 
vybudování oboustranné odpočívky u rychlostní komunikace R 35. 

Z hlediska státní správy myslivosti upozorňujeme na možný kumulativní negativní dopad na volně 
žijící zvěř a potřebu komplexního řešení této situace ( např. vhodné oplocení ).  

Ing. Vlastimil Zrůst 

mailto:kremenakova@mestoholice.cz


Odpadové hospodářství: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění není námitek proti navrhovanému vybudování oboustranné 
odpočívky u rychlostní komunikace R 35. 

Ing. Vlastimil Zrůst 

 

Ochrana ovzduší: 

Městský úřad Holice není podle § 49 zákona č. 86/2002 Sb.- o ochraně ovzduší, v platném znění 
(dále jen zákona) dotčeným správním orgánem z hlediska ochrany ovzduší. Orgánem k vydání 
stanoviska k záměru z pohledu ochrany ovzduší je dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona místně příslušný 
obecní úřad. 

                                                                                                  Zdeňka Poláková, DiS. 

 

Ochrana přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu:   
 Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je nutno požádat o souhlas s odnětím  zemědělské 
půdy ze zemědělského půdního fondu § 9. odst. 6, na základě zákona č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF, 
ve znění pozdějších předpisů a nechat vypracovat výpočet odvodů. 
  
Z hlediska zákona č.114/92Sb., o ohraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nutno 
respektovat hodnotné krajinné segmenty, významné krajinné prvky, dále respektovat šíři LBK 
v případě že se v dané lokalitě nachází. Z hlediska zákona č. 114/1992Sb., ve znění pozdějších 
předpisů je nutné v případě kácení dřevin, požádat místně příslušný obecní úřad o vydání povolení.  

Zdeňka Poláková, Dis. 

 

Silniční správní úřad: 
 
Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, vykonávající působnost příslušného 
silničního správního úřadu v rámci své územní působnosti a  speciálního stavebního úřadu ve věcech 
silnic II. a III. třídy a  ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích 
v obcích, které nejsou pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu se seznámil 
s předloženou projektovou dokumentací  a  nemá připomínek.   

Martin Horák 

 
Státní památková péče:  
K předložené dokumentaci nemáme z hlediska  uplatňování zájmů státní památkové péče námitky, 
neboť se nedotýká nemovitých kulturních památek ani území chráněného ve smyslu zákona             
č. 20/1987Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon). 
Místo dotčené stavby je území s archeologickými nálezy. Upozorňujeme, že na území 
s archeologickými  nálezy je stavebník povinen podle ust. §22 odst. 2 památkového zákona oznámit 
záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR  Letenská 4, 118 01 Praha 1 a 
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. 

Milan Shejbal 
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Poloha uvažovaného záměru (dle DÚR - Valbek spol. s r.o.) 
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Zákres do ortofotomapy (dle DÚR - Valbek spol. s r.o.)  



Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí                      R35 Časy – Ostrov - odpočívky 

 

 eko           team 
 

86 
 

Přehledná situace (dle DÚR - Valbek spol. s r.o.) 
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Detail situace (dle DÚR - Valbek spol. s r.o.) 

 


