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Seznam zkratek
AIM

Automatizovaný imisní monitoring

BaP

Benzo-a-pyren

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

Cl-

Chloridové anionty

CO

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

Česká státní norma

DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

DPS

Dokumentace pro provedení stavby

EIA

Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)

HPJ

Hlavní půdní jednotka

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

KES

Koeficient ekologické stability

KÚ

Konec úpravy

k.ú.

Katastrální území

LAeq

Ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]

LBK

Lokální biokoridor

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MZd

Ministerstvo zdravotnictví

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid disičitý

NRBK

Nadregionální biokoridor

OOP

Orgán ochrany přírody

PD

Projektová dokumentace

POV

Plán organizace výstavby

PM10

Respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic menších než 10 µm

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

ÚP

Územní plán

ÚPSÚ

Územní plán sídelního útvaru

ÚP VÚC

Územní plán velkého územního celku

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

TLZ

Tuhé znečišťující látky

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚ

Začátek úpravy

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí

ŽST, žst

Železniční stanice
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Údaje o záměru

I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
I/20 Seč – Životice
zařazení podle přílohy č. 1:
Svým charakterem lze oznamovaný záměr zařadit následovně:
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
Bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II.
třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad.
2. Kapacita (rozsah) záměru
Jako počátek zájmového úseku je vzata křižovatka silnic I/20 a II/178 u obce Seč. Tato se
nachází přibližně 18 km jižně od Plzně, resp. 2,5 km západně od obce Blovice. Stávající
křižovatka je mimoúrovňová a je ponechána bez úprav.
Konec řešeného území se nachází přibližně 600 m před křižovatkou silnic I/20 a II/188 u
obce Podhůří. Tato se nachází přibližně 6 km jihovýchodně od Nepomuka, resp. 2 km
severozápadně od obce Životice.
Začátek stavby navazuje na stávající silnici v technické kategorii S11,50/80, která je z
dlouhodobého hlediska konečnou trasou. Na konci stavby výhledově navazuje přeložka
silnice I/20 v úseku Kasejovice – Nová Hospoda (okres Písek).
Orientační délka jednotlivých úseků záměru:
Úsek

Varianta

Délka km

1. úsek: I/20 Chocenice, obchvat

1

6,60

2. úsek: I/20 Měcholupy – Klášter

2.1

5,85

2.2

5,90

3.1

5,60

3.2

6,10

4

2,10

5

2,20

3. úsek: I/20 Nepomuk, obchvat
4. úsek: I/20 Třebčice – Mohelnice
5. úsek: I/20 Mohelnice – Životice

3. Umístění záměru
Kraj : Plzeňský
Okres : Plzeň – jih
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Obce:
Obec

Počet obyvatel

Seč

520

Jarov

134

Měcholupy

192

Prádlo

215

Klášter

151

Nepomuk

3 690

Třebčice

66

Mileč

386

Mohelnice

70

Kasejovice

1 333

Katastrální území : Chocenice (651 982), Chocenická Lhota (652 008), Jarov (657 603),
Klášter (665 495), Kotousov (651 991), Měcholupy (692 743),
Mileč (694 568), Mohelnice (697 982), Nepomuk (703 478),
Novotníky (726 974), Podhůří u Nepomuka (723 801), Prádlo (726 982),
Třebčice (697 991), Zhůř (657 611), Želvice (694 584)
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Hlavní náplní připravovaného záměru je úprava silnice I/20.
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se
jedná o silnici I. třídy, vlastníkem silnice je dle zákona Česká republika (stát) v zastoupení
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR).
Silnice I/20 je v tomto úseku zároveň zařazena do evropské sítě mezinárodních silnic pod
číslem E49 (Magdeburk - Halle - Plavno - Schönberg - Vojtanov - Karlovy Vary - Plzeň –
České Budějovice - Halámky - Vídeň).
V celé délce předmětného úseku je silnice I/20 řešena jako dvou pruhová směrově
nerozdělená. Navržená trasa je řešena výhradně jako extravilánová, mimo zastavěné území
obcí. Technická kategorie je pro silnici I/20 navrhována S 11,5/80 dle ČSN 73 6101,
projektování silnic a dálnic.
Navrhovanou stavbou jsou dále dotčeny silnice, místní a účelové komunikace. Dle výše
uvedeného zákona se jedná o:
- silnice:
silnice

číslo

vlastník

II. třídy

II/117

Plzeňský kraj

II/187

Plzeňský kraj

II/191

Plzeňský kraj

II/230

Plzeňský kraj
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III. třídy

-

III/02011

Plzeňský kraj

III/02012

Plzeňský kraj

III/02013

Plzeňský kraj

III/11750

Plzeňský kraj

III/11753

Plzeňský kraj

III/1875

Plzeňský kraj

III/18614

Plzeňský kraj

I/20 Seč - Životice

- místní komunikace:
v katastrálním území
Chocenická Lhota
Měcholupy
Prádlo
Novotníky
- účelové komunikace:
v katastrálním území
Chocenická Lhota
Kotousov
Měcholupy
Prádlo
Klášter
Nepomuk
Dotčené dráhy
Trasa křižuje dráhu ve 4. úseku (I/20 Třebčice – Mohelnice). Jedná o železniční trať č. 190
(Plzeň – Strakonice – České Budějovice) a trať č. 191 (Nepomuk – Blatná). Obě křížení jsou
mimoúrovňová (silnice I/20 v nadjezdu). Tento úsek je z hlediska vedení trasy silnice I/20
dokončený a nejsou předpokládány žádné úpravy trasy.
Stavba se dále dostává do styku s dráhou na konci 5. úseku (I/20 Mohelnice – Životice), kdy
se trasa silnice dostává do souběhu s železniční tratí č. 191 (Nepomuk – Blatná) a zasahuje
do ochranného pásma dráhy. Ke křížení dráhy nedochází.
Ve zbývajících úsecích trasy nedochází ke styku s dráhou. Tyto úseky jsou také mimo
ochranné pásmo dráhy.
Mosty
V rámci jednotlivých tras se nacházejí nové mostní objekty (na trase silnice I/20 a na
křižujících komunikacích nižších tříd), popřípadě bude nutná úprava stávajících mostních
objektů. Silniční mostní objekty odpovídají návrhovým technickým parametrům a šířkovému
uspořádání převáděných silničních komunikací vycházejících z ČSN 73 6101, projektování
eko
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silnic a dálnic, resp. ČSN 73 6110, projektování místních komunikací, resp. ČSN 73 6109,
projektování polních cest.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Potřebnost stavby je dána stavebním stavem stávající silnice. Tato ve většině délky svým
směrovým a výškovým vedením a příčným uspořádáním nesplňuje požadavky na silnici I.
třídy (a mezinárodní silnici) dle příslušných ČSN, platných v době zpracování (04/2009).
V části stávající silnice I/20 stávající směrové, resp. výškové, vedení v extravilánu svým
stavebním uspořádáním a velikostí poloměrů směrových oblouků, resp. podélným sklonem a
výškovými zakružovacími oblouky, nesplňuje požadavky na silnici I. třídy dle ČSN 73 6101,
projektování silnic a dálnic. Z hlediska délky řešeného úseku se jedná přibližně o 1/3 délky.

Na trase stávající silnice se dále nachází průtahy obcemi, jedná se o následující:
K.ú.:

délka [m]

Chocenická Lhota

452

Kotousov

150

Chocenice

1260

Zhůř

590

Měcholupy

643

Nepomuk

1500

Tento stav vytváří nebezpečná místa, kdy dlouhé rovné úseky vhodné pro předjíždění: jsou
ukončeny směrovými oblouky o malých poloměrech, které se zároveň nacházejí v lomových
vrcholech nivelety (např. úsek mezi obcemi Zhůř – Měcholupy) nebo prochází zastavěným
územím obcí (např. Chocenická Lhota; Měcholupy)
Stávající příčné uspořádání v extravilánu ve většině délky přibližně odpovídá technické
kategorii S 8,0; popř. S 8,5; tzn. šířka zpevněné vozovky (včetně zpevněných krajnic) je cca
7,0-7,5m, šířka nezpevněných krajnic je přibližně 0,50m.
Dílčí úsek stávající silnice v okolí obce Prádlo (cca dl. 1,2km) je v technické kategorii S 9,50
a dílčí úsek v okolí obce Třebčice (cca dl. 2,5) je v technické kategorii S 11,50.
V uvedených průtazích se vyskytují běžné dopravní závady, jako například neexistující
chodníky, nejednoznačné vymezení jízdních pruhů (rozlehlé plochy), velká četnost a
nevyhovující provedení napojení sousedních nemovitostí, nedostatečné rozhledy
v křižovatkách a napojení nemovitostí, umístění autobusových zastávek, apod.
Zpracovatel PD považuje za vážné dopravní závady ve stávající trase následující:
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křižovatku průtahů silnic I/20 a II/177 v obci Zhůř (křižovatka těsně za vrcholovým
zaoblením, kdy zároveň dlouhá rovinka od Plzně svádí k nedodržování rychlostního
limitu v obci)

-

křižovatku silnice I/20 a III/02012 – směr Prádlo (křižovatka na vnitřní straně
směrového oblouku, komunikace je v zářezu, navazující úseky umožňují rychlou
jízdu)

-

křižovatku silnice I/20 a III11747 – směr Klášter (křižovatka těsně za směrovým
obloukem malého poloměru, vedlejší komunikace ve značném stoupání do
křižovatky,

-

přímá napojení sousedních nemovitostí na silnici I/20)

-

křižovatku silnice I/20 a II/191(II/230) – u Nepomuka (styková křižovatka s „dvojitou“
předností, dopravně zatíženější silnice I. třídy je vedlejší komunikací)

5.1 Popis navržených variant řešení
Základní charakteristiky variant
Ve dvou dílčích úsecích (okolí Měcholup a okolí Nepomuka) je zvoleno variantní řešení,
vycházející z požadavků příslušných obcí. Celá trasa a tyto varianty jsou stručně popsány
dále v textu. Výběr výsledné trasy v úsecích s variantním vedením se předpokládá po
provedení posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) v rozsahu dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Základní trasa, vycházející z koridoru daného ZÚR PK, je dána jednou celkovou vytyčovací
osou („101“) s průběžným pracovním staničením pro celý řešený úsek silnice I/20 (ZÚ
km0,00 – KÚ km19,850). Tato je v úsecích s variantním vedením trasy dělena na jednotlivé
varianty (např. ve 2. úseku 120.1; 120.2, atd.), kdy průběžné staničení je zachováno pro
trasu odpovídající ZÚR PK.
Varianty ve 2. úseku (Měcholupy – Klášter) nejsou svojí délkou přímo srovnatelné. Toto je
dáno rozdílem v možnosti provizorního ukončení jednotlivých variant v rámci etapovité
výstavby.
Navržené technické řešení vychází z platných ČSN a TP pro oblast pozemních komunikací.
Jedná se zejména o ČSN 73 6001, projektování silnic a dálnic; ČSN 73 6102, projektování
křižovatek na pozemních komunikacích; ČSN 73 6109, projektování polních cest; ČSN 73
6110, projektování místních komunikací.
1. úsek: I/20 Chocenice, obchvat
V celé délce úseku se jedná o novostavbu v nové stopě. Mimo počátečního úseku v okolí
obce Chocenická Lhota je trasa umístěna v koridoru vymezeném ZÚR PK.
Trasa na svém začátku navazuje na pravý směrový oblouk (ve směru od Plzně). Na hraně
lesa (Brůdek) opouští stávající silnici a v nové trase západně míjí obce Chocenická Lhota,
Kotousov, Chocenice, Zhůř, kde se protisměrnými oblouky dostává zpět ke stávající silnici
(do těsného souběhu). V případě etapovité výstavby bude v tomto místě možné provést
provizorní propojení se stávající silnicí.
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Trasa na začátku a na konci úseku zasahuje do okraje lesa, jinak vede převážně po
zemědělsky obhospodařovaných pozemcích.
Stávající silnice zůstane zachována pro přímou obsluhu území. V další projektové přípravě je
nutné rozhodnout o novém zařazení stávající komunikace.
2. úsek: I/20 Měcholupy – Klášter
Varianta 2.1
Přibližně polovina úseku je novostavbou v nové stopě, zbývající část je rozšířením stávající
silnice s úpravou nivelety odpovídající požadované návrhové technické kategorii. Trasa je
umístěna v koridoru vymezeném ZÚR PK.
Trasa na svém začátku navazuje na pravý směrový oblouk (ve směru od Plzně)
předcházejícího úseku. V nové stopě západně míjí obec Měcholupy a protisměrnými oblouky
se vrací do trasy stávající silnice. Ve zbývající části úseku respektuje stávající trasu a
východně míjí obec Prádlo. Úsek je ukončen ve stopě stávající silnice.
Trasa vede převážně po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Na základě mapových
podkladů použitých při zpracování vyhledávací studie nelze vyloučit nutnost zásahu do
okraje lesa (Borek). Pomocí technických opatření (zárubní zdi, strmější svahy zemního
tělesa, apod.) bude možné případný zásah omezit na minimum.
Neupravovaná část stávající silnice zůstane zachována pro přímou obsluhu území. V další
projektové přípravě je nutné rozhodnout o novém zařazení stávající komunikace.
Varianta 2.2
V počáteční části úseku se jedná o novostavbu v nové stopě, ve zbývající části se jedná o
zásadní úpravu stávající silnice II. třídy (komplexní přestavba), popř. novostavbu v těsném
souběhu se stávající silnicí II. třídy. Trasa není v souladu se ZÚR PK.
Trasa na svém začátku navazuje na pravý směrový oblouk (ve směru od Plzně)
předcházejícího úseku. V nové stopě západně míjí obec Měcholupy, novým mostním
objektem kříží údolí řeky Úslavy a obec Novotníky a levostranným obloukem se dostává do
trasy stávající silnice II/230. V trase této pokračuje směrem na Nepomuk. Úsek / varianta je
ukončena protisměrnými oblouky přecházejícími v obchvat Nepomuka (viz 3. úsek).
Trasa vede po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Zásah do lesa není na úrovni
vyhledávací studie předpokládán.
Stávající silnice zůstane zachována pro přímou obsluhu území. V další projektové přípravě je
nutné rozhodnout o novém zařazení stávající komunikace.
3. úsek: I/20 Nepomuk, obchvat
Varianta 3.1
V celé délce úseku se jedná o novostavbu v nové stopě. Trasa je umístěna v koridoru
vymezeném ZÚR PK a územním plánem obce.
Trasa na svém začátku navazuje na úpravu stávající silnice z předcházejícího úseku. Před
křižovatkou se silnicí III/11747 pravým obloukem opouští stávající trasu a protisměrnými
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oblouky prochází mezi rybníky (Trubský, Pazderna). Trasa po křížení se silnici II/191
pokračuje jihozápadním obchvatem Nepomuka, novým mostem přechází údolí říčky Mihovky
a v prostoru mezi vrchem Šibenice a Nepomukem míjí zastavěné území obce a
jihovýchodně od Nepomuka se napojuje na stávající silnici.
Trasa vede převážně po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Na základě mapových
podkladů použitých při zpracování vyhledávací studie lze předpokládat zásah do okraje lesa
(Borek) v návaznosti na odklon od stávající silnice na začátku úseku.
Stávající silnice zůstane zachována pro přímou obsluhu území. V další projektové přípravě je
nutné rozhodnout o novém zařazení stávající komunikace.
Varianta 3.2
V celé délce úseku se jedná o novostavbu v nové stopě. Trasa je přibližně v jedné polovině
délky v koridoru vymezeném ZÚR PK a územním plánem obce. Nejjižnější část navržené
trasy (okolí kopce Šibenice) není v souladu s ÚPD.
Počáteční úsek trasy je přibližně 2km shodný s předchozí variantou. V místě křížení se silnicí
II/191 se odklání jižně od této, jihozápadně míjí úpravnu vody, levým obloukem obchází jižně
kopec Šibenice a protisměrným obloukem navazuje na stávající silnici jihovýchodně od
Nepomuka.
Trasa vede převážně po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Na základě mapových
podkladů použitých při zpracování vyhledávací studie lze předpokládat zásah do okraje lesa
(shodný úsek s předcházející variantou) v návaznosti na odklon od stávající silnice na
začátku úseku a dále také do lesa jihovýchodně od kopce Šibenice.
Stávající silnice zůstane zachována pro přímou obsluhu území. V další projektové přípravě je
nutné rozhodnout o novém zařazení stávající komunikace.
4. úsek: I/20 Třebčice – Mohelnice
Tento úsek je v dlouhodobém horizontu konečnou trasou.
Na úrovni vyhledávací studie nejsou předpokládány žádné úpravy stávající silnice.
V rámci úseku je uvažováno pouze s úpravou křižovatek (viz dále v textu).
5. úsek: I/20 Mohelnice – Životice
S ohledem na výškové vedení stávající trasy je na úrovni vyhledávací studie uvažována
v celé délce úseku novostavba v těsném souběhu se stávající silnicí. Nová trasa kopíruje
koridor stávající silnice I/20.
Novou trasou je odstraněno nevhodné výškové vedení stávající silnice, které značně
omezuje možnost předjíždění ve směrově přímém úseku.
Trasa vede převážně po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. K zásahu do lesa
dojde pouze na začátku úpravy při odklonu ze stávající trasy a v souvislosti s rozšířením
stávající silnice v místě napojení na předcházející úsek.
Na úrovni vyhledávací studie je předpokládána rekultivace stávající silnice. Tuto je možné
alternativně ponechat jako polní cestu pro přímou obsluhu území.
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Křižovatky
S ohledem na statut „mezinárodní silnice“ jsou v rámci vyhledávací studie všechna křížení a
křižovatky uvažovány jako mimoúrovňové. Vzdálenost a poloha jednotlivých křižovatek,
napojení nové trasy I/20 na stávající silniční síť je dána platnými ČSN a výrobními jednáními
při zpracování PD. Připojení jiných komunikací na novou trasu není s ohledem na ČSN
možné.
V rámci zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace (zejména DÚR, popř. DSP)
je vhodné posoudit zda dopravní zatížení v konkrétním termínu zpracování PD vyžaduje
řešení dané křižovatky / napojení na novou trasu I/20 jako plně mimoúrovňové nebo zda je
z hlediska bezpečnosti a kapacity možné křižovatku provést v omezeném rozsahu
(úspornější).
1. úsek: I/20 Chocenice, obchvat
V úseku jsou navrženy dvě mimoúrovňové křižovatky.
Křižovatka I/20 – napojení na II/117 (směr Blovice); km 2,220
Umístění křižovatky je dáno jednak vzdáleností od stávající křižovatky Seč a požadavkem
obce Chocenice. Křižovatka umožňuje přístup na stávající silniční síť pro obsluhu území.
Napojení křižovatky na stávající silnici umožňuje přímý sjezd na silnici II/117 ve vazbě na
obec Bílovice (pro nákladní auta se jedná o nejkratší přístupovou cestu od Plzně).
Křižovatka je deltovitá (dle ČSN 73 6102) s všesměrným propojením.
Křižovatka I/20 – III/02011 (směr Žinkovy); km 6,000
Umístění křižovatky je dáno vzdáleností od navrhované předcházející křižovatky. Křižovatka
umožňuje přístup do oblasti Žinkov (rekreační oblast Plzeňska) a na stávající silniční síť pro
obsluhu území.
Křižovatka je deltovitá (dle ČSN 73 6102) s všesměrným propojením.
2. úsek: I/20 Měcholupy – Klášter
Varianta 2.1
V úseku nejsou navrhovány žádné křižovatky.
Varianta 2.2
V úseku je navržena jedna mimoúrovňová křižovatka.
Křižovatka I/20 –II/230 (směr Přeštice); km10,270 (varianty)
Umístění křižovatky je dáno vzdáleností k navazující křižovatce (napojení Nepomuka od
Plzně). Křižovatka napojuje silnici II/230 ve směru od Přeštic a umožňuje přístup na stávající
silniční síť pro obsluhu území.
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Křižovatka je rozštěpová (dle ČSN 73 6102) s propojení pouze ve směru Přeštice –
Nepomuk (Písek). Zbývající křižovatkové pohyby ve směru na Plzeň je možné provést po
navazující silniční síti (např. po silnici III/02011 s připojením přes křižovatku v 1. úseku).
3. úsek: I/20 Nepomuk, obchvat
Shodné pro obě varianty 3.1 a 3.2
V úseku jsou navrženy dvě mimoúrovňové křižovatky.
Křižovatka I/20 – II/191 (směr Žinkovy) a II/230 (směr Přeštice); km 12,140
Umístění křižovatky je dáno křížením navrhované trasy se stávající silnicí II/191, resp. II/230.
Křižovatka napojuje dvě silnice II. třídy, město Nepomuk a umožňuje přístup na stávající
silniční síť pro obsluhu území.
Křižovatka je osmičkovitá (dle ČSN 73 6102) s všesměrným propojením. Propojení silnic
nižších tříd je provedeno pomocí okružní křižovatky.
Křižovatka I/20 – MK do Nepomuka (napojení od Písku); km 15,375
Umístění křižovatky je dáno vzdáleností od navrhované předcházející křižovatky a
umístěním křižovatky dle ÚP Nepomuk (výhledové napojení průmyslové zóny). Křižovatka
napojuje Nepomuk ve směru od Písku a umožňuje napojení výhledové průmyslové zóny.
Křižovatka je deltovitá (dle ČSN 73 6102) s všesměrným propojením.
4. úsek: I/20 Třebčice – Mohelnice
V úseku je navržena jedna mimoúrovňová křižovatka. Tato je dlouhodobým výhledovým
řešením. Stávající úrovňové napojení obce Třebčice bude výhledově zrušeno. Výstavbou
nové křižovatky za Nepomukem (viz předcházející úsek) vznikne alternativní napojení obce
Třebčice, a proto bude možné výhledově zrušit stávající úrovňovou stykovou křižovatku.
Křižovatka I/20 – napojení na III/02013 (směr Mohelnice); km 17,461
Umístění křižovatky je dáno vzdáleností od nově navrhované křižovatky za Nepomukem (viz
předcházející úsek). Křižovatka umožňuje přístup na stávající silniční síť pro obsluhu území
a nově napojuje obec Mohelnice, čímž odstraňuje stávající úrovňovou stykovou křižovatku.
Křižovatka je osmičkovitá (dle ČSN 73 6102) s všesměrným propojením.
5. úsek: I/20 Mohelnice – Životice
V úseku nejsou navrhovány žádné křižovatky.
Mosty, tunely, galerie, opěrné stěny
Rozsah mostních objektů navrhovaný v rámci vyhledávací studie vychází z výsledné
koncepce přeložky silnice I/20. Jedná se jednak o mimoúrovňová křížení komunikací nižších
tříd, vodotečí a prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES), jako jsou biokoridory,
biocentra, apod.
eko

15

team

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

-

I/20 Seč - Životice

Tyto budou podrobněji upřesněny v další projektové přípravě.
Rozsáhlejší použití opěrných stěn, popřípadě vyztužených zemních konstrukcí, je
předpokládáno pouze v části 2. úseku v místě rozšíření stávající silnice na technickou
kategorii S11,5. Toto je dáno omezeným volným prostorem a snahou o minimalizaci záboru
(vpravo souvislá stěna lesa, vlevo údolí Úslavy – biocentrum).
Obslužná zařízení
Obslužná zařízení nejsou v celé délce rozsahu stavby navrhována.
Vybavení území
Navrhovaná trasa silnice I/20 nemění vybavenost území. Pro obsluhu území zůstane
zachován stávající silniční systém. Případné střety s technickou infrastrukturou budou řešeny
přeložkami těchto sítí.
Hodnocení variant tras
Posouzení - obecně
Pro 1. a 5. úsek je v projektové dokumentaci doložena výsledná trasa bez variantního řešení,
v podobě jak byla odsouhlasena na výrobních jednáních při zpracování PD. Ve 4. úseku
nejsou předpokládány stavební úpravy stávající trasy. Z tohoto důvodu zpracovatel PD tyto
úseky dále nehodnotí.
Ve 2. a 3. úseku je doloženo variantní řešení, které vyplynulo z požadavků obcí při
zpracování PD a bylo odsouhlaseno objednatelem. Tyto úseky budou posouzeny procesem
EIA a na základě výsledků bude rozhodnuto o realizaci výsledné varianty.
Posouzení – 2. úsek (Měcholupy – Klášter)
Pro druhý úsek jsou doloženy dvě variantní trasy:
- var. 2.1 (severovýchodně od kopce Na Skalici)
na počátku úseku trasa jihozápadním obchvatem míjí obec Měcholupy; ve druhé
polovině úseku pokračuje ve stopě stávající silnice I/20 a severovýchodně míjí obec
Prádlo
- var. 2.2 (jihozápadně od kopce Na Skalici)
na počátku úseku trasa západně míjí obec Měcholupy; v nové trase kříží řeku Úslavu
a mostem přechází přes zastavěné území obce Novotníky; a v trase stávající silnice
II/230 pokračuje k Nepomuku.
Obě varianty mají shodný začátek (konec 1. úseku). Z hlediska možné etapovité výstavby
jsou varianty ukončeny rozdílně (var. 2.1 u samoty Nový Mlýn; var. 2.2 u samoty Borek).
Z tohoto důvodu je v rámci tohoto posouzení varianta 2.1 „prodloužena“ o navazující úsek ze
3. úseku (Nepomuk - obchvat) až do míst, kde se obě varianty sbíhají zpět do společné
trasy.
Hledisko životního prostředí
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Obě varianty se dotýkají krajinných prvků (např. údolí řeky Úslavy; soustava rybníků u
Nového mlýna a u Nepomuka; atd.), regionálních a lokálních biocenter a biokoridorů (např.
údolí Úslavy; okolí Trubského rybníka; atd.).
Žádná z variant se nedotýká území Natura2000, národních parků, chráněných krajinných
oblastí, apod.
Hledisko územně plánovací
Z hlediska územně plánovací dokumentace (ÚPD) zpracovatel PD doporučuje k realizaci
var. 2.1. Tato je v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) a
územním plánem (ÚP) obcí Klášter a Nepomuk. Výběr var. 2.2. znamená nutnost změny
ZÚR PK a zapracování trasy do ÚPD dotčených obcí (k.ú. Měcholupy, Prádlo, Novotníky,
Nepomuk, Klášter).
Hledisko dopravně - technické
Z hlediska technického řešení zpracovatel PD doporučuje k realizaci var. 2.2.
V obou variantách jsou bez problémů dodrženy hodnoty návrhových prvků dle platných ČSN.
Obě varianty jsou prakticky stejně dlouhé. Varianta 2.1 je délky 5,85km (včetně části 3.
úseku) a var. 2.2 je délky 5,90km.
Var. 2.2 má výhodnější směrové vedení s menším počtem směrových oblouků (cca 3,0 km
ve směrově přímé, oproti cca 1,1 km ve var. 2.1), kdy výškové vedení nivelety lze upravit,
aby bylo možné zajistit odpovídající rozhled pro předjíždění.
Var. 2.1 má vhodnější podélný profil (méně ztracených výšek, menší podélné sklony
nivelety) než var. 2.2. Tento nedostatek var. 2.2 je ale dle názoru zhotovitele PD dostatečně
kompenzován vhodnějším směrovým vedením (viz předchozí odstavec) umožňujícím
předjíždění.
Z hlediska předpokládaných mostních objektů jsou obě varianty prakticky rovnocenné.
V obou variantách budou dlouhé mosty přes Úslavu a biokoridory v okolí Trubského rybníka.
Obě varianty vyvolají nutnou úpravu polních cest a komunikací nižších tříd.
Z hlediska možnosti realizace stavby je vhodnější var. 2.2, která je prakticky vedena v nové
trase. Silniční provoz zůstane bez větších komplikací po celou dobu stavby zachován po
stávající silnici. Realizace var. 2.1 není v místě rozšíření stávající silnice (okolí obce Prádlo)
při zachování silničního provozu možná. Z tohoto důvodu je navržena výstavba doprovodné
komunikace, která po dobu stavby bude sloužit jako provizorní, a po dokončení stavby
zůstane zachována pro obsluhu okolních pozemků.
Hledisko nákladů na výstavbu
Z hlediska nákladů na výstavbu jsou obě varianty v zásadě srovnatelné (s uvažováním dříve
zmíněného prodloužení var. 2.1 o příslušnou část 3. úseku). Var. 2.1 je z části vedena ve
stopě stávající silnice, což je z hlediska nákladů na stavbu výhodnější, ale z důvodu
provádění stavby je nutná výstavba provizorní (následně doprovodné) komunikace, která
tuto výhodu kompenzuje.
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Posouzení – 3. úsek (Nepomuk, obchvat)
Pro třetí úsek jsou doloženy dvě variantní trasy:
- var. 3.1 (severně od kopce Šibenice; mezi kopcem a Nepomukem)
na počátku trasa prochází mezi rybníky, prochází křižovatkou silnic II/191 a II/230,
severně míjí úpravnu vody, v souběhu s nadzemním vedením VVN (v ochranném
pásmu) přechází přes Mihovku a míjí jižně Nepomuk
- var. 3.2 (jižně od kopce Šibenice)
na počátku trasa prochází mezi rybníky, prochází křižovatkou silnic II/191 a II/230,
odklání se od předcházející varianty, jižně míjí úpravnu vody, přechází přes Mihovku
a bezejmennou vodoteč, jižně míjí kopec Šibenice a vrací se zpět ke stávající silnici.
Obě varianty mají shodný začátek (konec 2. úseku ve var. 2.1 u lokality Nový mlýn) a
také konec (na stávající silnici I/20).
Hledisko územně plánovací
Z hlediska ÚPD zpracovatel PD doporučuje k realizaci var. 3.1. Tato je v souladu se ZÚR PK
a ÚP města Nepomuk.
Výběr var. 3.2. znamená nutnost změny ZÚR PK a zapracování trasy do ÚPD dotčených
obcí (k.ú. Nepomuk).
Hledisko životního prostředí
Obě varianty se dotýkají krajinných prvků (např. údolí říčky Mihovky; soustava rybníků u
Nového mlýna, Nepomuka a Floriánek; úpatí vrchu Šibenice; atd.), regionálních a lokálních
biocenter a biokoridorů (např. údolí Mihovky; okolí Trubského rybníka; atd.). Varianta 3.1
prochází blíže Nepomuku, ale v dostatečné vzdálenosti (minimálně 150m), aby s pomocí
ochranných opatření (protihlukové stěny / valy, zářez komunikace, apod.) byl minimalizován
vliv silnice na zastavěné území.
Varianta 3.2 prochází oblastí se soustavu vodních zdrojů jižně o úpravny vody. Varianta 3.1
prochází po proudu Mihovky pod jímacími objekty, tzn. případná havárie na silnici I/20
nebude mít žádný vliv na jímací objekty.
Žádná z variant se nedotýká území Natura 2000, národních parků, chráněných krajinných
oblastí, apod.
Hledisko dopravně - technické
Z hlediska technického řešení zpracovatel PD doporučuje k realizaci var. 3.1.
V obou variantách je možné bez problémů dodržet hodnoty návrhových prvků dle platných
ČSN.
Var. 3.1 má výhodnější směrové vedení s větším podílem přímých úseků (cca 1,0km ve
směrově přímé, oproti cca 0,65km ve var. 3.2), kdy výškové vedení nivelety lze za cenu
větších zemních prací upravit tak, aby bylo možné zajistit odpovídající rozhled pro
předjíždění.
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Var. 3.1 má vhodnější podélný profil (menší podélné sklony nivelety) než var. 3.2, při
rámcově srovnatelném objemu zemních prací. Varianta 3.2 překonává navíc jedno údolí
(bezejmenná vodoteč východně od říčky Mihovka).
Z hlediska předpokládaných mostních objektů jsou obě varianty prakticky rovnocenné, s
výjimkou jednoho mostního objektu navíc ve var. 3.2 (přes bezejmennou vodoteč). Obě
varianty vyvolají nutnou úpravu polních cest a komunikací nižších tříd.
Z hlediska možnosti realizace stavby jsou varianty rovnocené. Obě varianty jsou prakticky
vedeny v nové trase. Silniční provoz zůstane bez větších komplikací po celou dobu stavby
zachován po stávající silnici.
Hledisko nákladů na výstavbu
Z hlediska nákladů na výstavbu zpracovatel PD doporučuje k realizaci variantu 3.1.
Varianta je o přibližně 0,50km kratší a je na ní o jeden mostní objekt méně.
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Hlavní trasa
V celé délce předmětného úseku je silnice I/20 řešena jako dvou pruhová směrově
nerozdělená. Navržená trasa je řešena výhradně jako extravilánová, mimo zastavěné území
obcí. Technická kategorie je pro silnici I/20 navrhována S 11,5 / 80 dle ČSN 73 6101,
projektování silnic a dálnic.
Základní skladební prvky v příčném uspořádání jsou názorně uvedeny v následující tabulce:
Silnice I. třídy

Extravilán

S 11,5 / 80
jízdní pruh

a = 2x 3,50 m

vodicí proužek

v = 2x 0,25 m

zpevněná krajnice

c = 2x 1,50 m

nezpevněná krajnice

e = 2x 0,50 m

Návrhová technická kategorie je dána zadávacími podmínkami, které vycházejí
z kategorizace silnic ve správě ŘSD ČR, a odpovídá požadavkům výše uvedené ČSN.
Ostatní komunikace
Pro ostatní dotčené komunikace jsou navrhovány následující technické kategorie:
Silnice II. třídy a III. třídy

Extravilán

S 7,5 / 60
jízdní pruh

a = 2x 3,00 m

vodicí proužek

v = 2x 0,25 m
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e = 2x 0,50 m

Silnice III. třídy

Extravilán

S 6,5 / 50
jízdní pruh

a = 2x 2,75 m

nezpevněná krajnice

e = 2x 0,50 m

Místní komunikace

Extravilán

MO2k 6,5 / 6,5 / 50
jízdní pruh

a = 2x 2,75 m

nezpevněná krajnice

e = 2x 0,50 m

Polní cesty

Extravilán

P 4,0 / 30
jízdní pruh

a = 1x 3,00 m

nezpevněná krajnice

e = 2x 0,50 m

Stavba je rozdělena na 5 dílčích úseků.
Jedná se o:
Číslo
úseku

Název stavebního úseku

Dotčená katastrální území

1

I/20 Chocenice, obchvat

Chocenická Lhota,Chocenice, Jarov, Kotousov, Zhůř

2

I/20 Měcholupy – Klášter

Klášter, Měcholupy, Novotníky, Prádlo

3

I/20 Nepomuk, obchvat

Klášter, Nepomuk, Třebčice

4

I/20 Třebčice – Mohelnice

Třebčice, Mohelnice, Mileč, Želvice

5

I/20 Mohelnice – Životice

Mohelnice, Podhůří u Nepomuka

Rozdělení na jednotlivé úseky je dáno uvažovaným rozsahem stavby, stavebních prací a
možného způsobu provádění s přihlédnutím k požadavku zachování veřejného silničního
provozu po celou dobu stavebních prací.
Jednotlivé výše uvedené úseky je možné provádět nezávisle na navazujících, tzn. je možná
etapovitost realizace, jak pro přípravné práce (projektová příprava, výkupy pozemků, atd.)
tak s ohledem na vlastní provádění stavby. V případě etapovité výstavby bude možné bez
větších komplikací provést provizorní propojení nové trasy a stávající silnice.
Doporučené pořadí realizace
Na základě informací dostupných v době zpracování PD (04/2009) zpracovatel PD
doporučuje následující postup realizace:
- 3. úsek: I/20 Nepomuk – obchvat
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odstranění úseku se souvislou řadou dopravních závad (nevhodně řešená křižovatka
se silnicí III/11747 (odbočka Klášter); nevhodné směrové a výškové vedení stávající
silnice v délce přibližně 1,5km; problematická křižovatka se silnicí II/191); odstranění
průtahu Nepomukem s řadou křižovatek a napojení
- 1. úsek: I/20 Chocenice – obchvat
odstranění čtyř průtahů obcemi se souvislou zástavbou (Chocenická Lhota;
Kotousov; Chocenice; Zhůř)
- 2. úsek: I/20 Měcholupy – Klášter
odstranění průtahu obcí Měcholupy (se souvislou zástavbou); odstranění
nevyhovujících křižovatek (se silnicí III/02012 (odbočka Prádlo) a místí komunikací do
obce Prádlo)
- 5. úsek: I/20 Mohelnice – Životice
homogenizace trasy v nezastavěném území s vyrovnáním nivelety (zlepšení
možnosti pro předjíždění)
- 4. úsek: I/20 Třebčice – Mohelnice
zvýšení bezpečnosti silničního provozu
(nahrazení stávající úrovňové křižovatky)

výstavbou

mimoúrovňové

křižovatky

Předběžný způsob provádění
- 1. úsek: I/20 Chocenice – obchvat
v celé délce je silnice vedena v nové trase, tzn. po dobu stavby zůstane zachován
veřejný provoz po stávající silnici; na začátku a na konci úseku bude nutné použít
krátkých provizorních komunikací při propojování stávající a nové trasy
- 2. úsek: I/20 Měcholupy – Klášter (varianta 2.1)
trasa silnice je z části vedena v nové trase (obchvat Měcholup) a z části ve stávající
trase (rozšíření stávající silnice); v úseku, kde je navrhováno rozšíření stávající
silnice, je předpokládána nejprve výstavba nové souběžné komunikace (zůstane
zachována pro přímou obsluhu okolního území), na tuto bude převeden silniční
provoz a následně bude provedeno rozšíření stávající silnice
- 2. úsek: I/20 Měcholupy – Klášter (varianta 2.2)
v celé délce je silnice vedena v nové trase, tzn. po dobu stavby zůstane zachován
veřejný provoz po stávající silnici; na začátku a na konci úseku a dále v místě křížení
a souběhu se stávající silnicí II/230 bude nutné použít krátkých provizorních
komunikací
- 3. úsek: I/20 Nepomuk – obchvat (varianta 3.1)
v celé délce je silnice vedena v nové trase, tzn. po dobu stavby zůstane zachován
veřejný provoz po stávající silnici; na začátku a na konci úseku a dále v místě křížení
trasy se silnicemi nižších tříd (např. II/191; II/230; atd.) bude nutné použít krátkých
provizorních komunikací
- 3. úsek: I/20 Nepomuk – obchvat (varianta 3.2)
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v celé délce je silnice vedena v nové trase, tzn. po dobu stavby zůstane zachován
veřejný provoz po stávající silnici; na začátku a na konci úseku a dále v místě křížení
trasy se silnicemi nižších tříd (např. II/191; II/230; atd.) bude nutné použít krátkých
provizorních komunikací
- 4. úsek: I/20 Třebčice – Mohelnice
jedná se o dodatečnou výstavbu mimoúrovňové křižovatky bez úprav vlastní trasy
silnice, tato zůstává zachována bez úprav; silniční provoz bude zachován ve volné
části vozovky
- 5. úsek: I/20 Mohelnice – Životice
v celé délce je silnice vedena v těsném souběhu se stávající, tzn. po dobu stavby
zůstane zachován veřejný provoz po stávající silnici; na začátku a na konci úseku
bude nutné použít krátkých provizorních komunikací
Návrhové prvky mostů
V rámci jednotlivých tras se nacházejí nové mostní objekty (na trase silnice I/20 a na
křižujících komunikacích nižších tříd), popřípadě bude nutná úprava stávajících mostních
objektů. Silniční mostní objekty odpovídají návrhovým technickým parametrům a šířkovému
uspořádání převáděných silničních komunikací vycházejících z ČSN 73 6101, projektování
silnic a dálnic, resp. ČSN 73 6110, projektování místních komunikací, resp. ČSN 73 6109,
projektování polních cest.
Mostní objekty přes pozemní komunikace (PK) odpovídají požadavkům pro průjezdný profil
pod mostem dle ČSN 73 6201, projektování a prostorové uspořádání mostních objektů, dle
příslušné třídy PK. Výška průjezdného prostoru pro silnice I. a II. třídy je uvažována
minimálně 4,95m (včetně rezervy) a pro ostatní komunikace (silnice III. třídy, polní cesty,
apod.) 4,35m (včetně rezervy). Pravidelné využívání trasy silnice I/20 nadměrnou dopravou
se nepředpokládá.
Mostní objekty přes vodní toky jsou navrženy tak, aby byla zachována volná výška min.
0,50m mezi hladinou v mostním otvoru odpovídající průtoku Q100 a nejnižším místem nosné
konstrukce dle ČSN 73 6201.
Pro mostní objekty je uvažováno s návrhovým zatížením pro zatěžovací třídu A (pro silnice
I., II. a III. třídy a místní komunikace (MK) funkčních skupin A a B), resp. pro zatěžovací třídu
B (pro ostatní PK; tzn. MK funkčních skupin C a D, polní a lesní cesty, apod.) dle ČSN 73
6203, zatížení konstrukcí – zatížení mostů dopravou.
Požadavky na křižovatky
Základní požadavky na křižovatky a jejich vzájemné vzdálenosti vycházejí z ČSN 73 6101,
projektování silnic a dálnic, a ČSN 73 6102, projektování křižovatek na PK. V celé délce
navrhované úpravy trasy silnice I/20 je vzájemné umístění křižovatek voleno dle výše
uvedených ČSN. Mimo tyto křižovatky jsou všechna ostatní křížení silnice I/20 a ostatních
PK zásadně mimoúrovňová. Napojení sousedních pozemků pro přímou obsluhu se dle dříve
uvedených ČSN nepřipouští.
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S ohledem na výhledové dopravní zatížení silnice I/20 a dlouhodobý horizont realizace
jednotlivých úseků stavby jsou křižovatky navrhovány zásadně mimoúrovňově (pro všechny
křižovatkové pohyby, tzn. výhradně pravá odbočení a připojení na silnici I/20). V rámci
zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace (zejména DÚR, popř. DSP) je
vhodné posoudit zda dopravní zatížení v konkrétním termínu zpracování PD vyžaduje řešení
dané křižovatky jako plně mimoúrovňové nebo zda je z hlediska bezpečnosti a kapacity
možné křižovatku provést v omezeném rozsahu (úspornější).
Pro všechny nově navrhované křižovatky v extravilánu je uvažováno návrhové vozidlo
skupiny 4 (dle ČSN 73 6102), tzn. maximální délky 22m. V navrhovaných trasách nejsou
zachovány žádné stávající křižovatky.
7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

V době zpracování oznámení nebyly známy.
8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Předpokládanými vlivy bude dotčeno území následující obce:
Kraj : Plzeňský
Okres : Plzeň – jih
Katastrální území : Chocenice (651 982), Chocenická Lhota (652 008), Jarov (657 603),
Klášter (665 495), Kotousov (651 991), Měcholupy (692 743),
Mileč (694 568), Mohelnice (697 982), Nepomuk (703 478),
Novotníky (726 974), Podhůří u Nepomuka (723 801), Prádlo (726 982),
Třebčice (697 991), Zhůř (657 611), Želvice (694 584)
9.

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

Územní rozhodnutí – pověřený stavební úřad
Stavební povolení – pověřený stavbní úřad
Určujícím navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr.
Kromě jiného je zjevné, že pro předkládaný záměr bude nezbytné řešit řadu správních
rozhodnutí v předběžných otázkách:
-

Souhlas se záborem zemědělských půd podle zák. č. 334/1992 Sb., v platném znění
v rozsahu 1 - 10 ha – Krajský úřad

-

Rozhodnutí o kácení porostů dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění a uložení náhradní výsadby podle § 9 téhož zákona – Orgán ochrany
přírody
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-

Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění k zásahu do
VKP (vodní toky, údolní nivy, lesy apod.) - Orgán ochrany přírody

-

Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění pro:
- ohrožené druhy – Krajský úřad
- silně ohrožené druhy – příslušná správa CHKO
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Zábor půdy
1. úsek: I/20 Chocenice, obchvat
Trasa na začátku a na konci úseku zasahuje do okraje lesa, jinak vede převážně po
zemědělsky obhospodařovaných pozemcích.
Celkový trvalý zábor přibližně 20ha.
2. úsek: I/20 Měcholupy – Klášter
Varianta 2.1
Trasa vede převážně po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Na základě mapových
podkladů použitých při zpracování vyhledávací studie nelze vyloučit nutnost zásahu do
okraje lesa (Borek). Pomocí technických opatření (zárubní zdi, strmější svahy zemního
tělesa, apod.) bude možné případný zásah omezit na minimum.
Celkový trvalý zábor přibližně 11 ha.
Varianta 2.2
Trasa vede po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Zásah do lesa není na úrovni
vyhledávací studie předpokládán.
Celkový trvalý zábor přibližně 18,5 ha.
3. úsek: I/20 Nepomuk, obchvat
Varianta 3.1
Trasa vede převážně po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Na základě mapových
podkladů použitých při zpracování vyhledávací studie lze předpokládat zásah do okraje lesa
(Borek) v návaznosti na odklon od stávající silnice na začátku úseku.
Celkový trvalý zábor přibližně 17 ha.
Varianta 3.2
Trasa vede převážně po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Na základě mapových
podkladů použitých při zpracování vyhledávací studie lze předpokládat zásah do okraje lesa
(shodný úsek s předcházející variantou) v návaznosti na odklon od stávající silnice na
začátku úseku a dále také do lesa jihovýchodně od kopce Šibenice.
Celkový trvalý zábor přibližně 19ha.
5. úsek: I/20 Mohelnice – Životice
Trasa vede převážně po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. K zásahu do lesa
dojde pouze na začátku úpravy při odklonu ze stávající trasy a v souvislosti s rozšířením
stávající silnice v místě napojení na předcházející úsek.
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Celkový trvalý zábor přibližně 7 ha.
Podrobnější údaje budou k dispozici ve fázi záborového elaborátu, který bude zpracován
v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí.
Dotčená ochranná pásma
Dráha
Ochranné pásmo drah je vymezeno zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění
pozdějších předpisů, §8. Vztahuje se na dráhy celostátní a regionální, vlečky, speciální a
lanové dráhy. Ochranné pásmo se nezřizuje pro dráhy vedené po pozemních komunikacích
a vlečky v uzavřeném prostoru provozovny, apod.
Pozemní komunikace
Ochranná pásma pozemních komunikací se vztahují na dálnice, silnice a místní komunikace
a jsou stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, §30 a nevztahují se na souvisle zastavěná území obcí.
Elektroenergetika
Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou stanovena
zákonem č. 458/2000 Sb., o energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.
Plynárenská zařízení
Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o
energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.
Vodovody a kanalizace
Ochranná pásma vodovodní infrastruktury a kanalizací a stok jsou stanovena zákonem č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
Telekomunikace
Ochrana telekomunikačních zařízení je upravena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Odvodňovací a závlahové sítě (meliorace)
Ochranná pásma pro tyto sítě nejsou zákonem stanovena.
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2. Voda
Odběr vody celkem
Voda bude odebírána během výstavby, po uvedení stavby do provozu nebude odebírána ani
pitná ani technologická voda. Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti
stavebních prací.
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka (dle směrnice MLVH ČSR a MZD
ČSSR č. 9/1973 Sb.):
- pitná 5 l/os./směna
- mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)
Počet pracovníků na stavbě není v této fázi přípravy znám.
Pro provozní účely
Provozní, technologická voda bude spotřebovávána pro:
−

výrobu betonových a maltových směsí

−

kropení betonů během tuhnutí

−

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

−

očistu vozidel a stavebních strojů

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

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

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

-

živičný kryt vozovky
Zdrojem bude obalovna dodavatelské organizace.

-

železo pro armatury, svodidla, sloupy, apod.

-

betonové prefabrikáty, uliční vpusti, apod.
Jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území.
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Upřesnění množství a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni
projektové přípravy.
-

elektrická energie potřebná při výstavbě

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

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Rozdělení na jednotlivé úseky je dáno uvažovaným rozsahem stavby, stavebních prací a
možného způsobu provádění s přihlédnutím k požadavku zachování veřejného silničního
provozu po celou dobu stavebních prací.
Jednotlivé výše uvedené úseky je možné provádět nezávisle na navazujících, tzn. je možná
etapovitost realizace, jak pro přípravné práce (projektová příprava, výkupy pozemků, atd.)
tak s ohledem na vlastní provádění stavby. V případě etapovité výstavby bude možné bez
větších komplikací provést provizorní propojení nové trasy a stávající silnice.
Provoz
Vybudováním oznamovaného záměru dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti, plynulosti
a komfortnosti jízdy.
Dojde ke zkvalitnění silniční sítě, zejména pomocí odstranění průtahů sídelními útvary,
homogenizací šířek vozovky, odstraněním dopravních závad ve formě nevhodného
směrového a výškového vedení, četného a nevhodného křížení s komunikacemi nižších tříd,
apod.
Inženýrské sítě
V prostoru staveniště jsou vedeny:
- elektrické nadzemní vedení VVN (v ochranném pásmu) -3. úsek var. 3.1
- vodovodní vedení
- kanalizace

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

Zemní práce během výstavby - skrývky, zářezy, násypy,

1.2

Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby,

1.3

Emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě.

1.4

Emise výfukových plynů nákladních automobilů použitých pro přepravu stavebních
hmot a surovin a stavebních mechanismů.
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Jedná se běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Množství emitovaných škodlivin
Vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi projektové přípravy a nemožnosti určit
klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat nelze množství emitovaných
škodlivin přesně stanovit. Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru se nepředpokládá
překročení imisních limitů.
V každém případě je nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem
nadměrné prašnosti vhodným způsobem - např. skrápěním.
Ve fázi provozu
Podkladem pro zpracování jsou výsledky celostátního sčítání dopravy na silnici I/20 z roku
2005.
Tyto jsou souhrnně uvedeny v následující tabulce:
sčítací úsek – silnice I/20

počet vozidel za 24 hod

číslo

uzlové body

3-0146

křiž. s II/178 (Únětice) – křiž. s II/178 (Seč)

3-3090

S

O

M

T

TNV

9279 6818

34

2427

1728

křiž. s II/178 (Seč) – křiž. s II/117 (Blovice)

7145 4798

28

2319

1695

3-3096

křiž. s II/117 – křiž. s II/117 (Drahkov)

8078 5681

36

2361

1604

3-0150

křiž. s III/02011 – křiž. s II/191 a II/230

6401

4577

28

1796 1398

3-0156

křiž. s II/230 – křiž. s II/187

7917

5593

39

2285 1720

3-0157

křiž. s II/87 – křiž. s II/191

7917

5593

39

2285 1720

3-0160

křiž. s II/191 – křiž. s II/188

5982

3920

31

2031 1551

Poznámka: S – vozidla celkem; O – osobní vozidla; M – motocykly; T – nákladní vozidla;
TNV – těžká nákladní vozidla (dle TP170)
Pro potřeby zpracování projektové dokumentace na úrovni vyhledávací studie byly zjištěny
celkové intenzity dopravy pro vybrané silnice nižších tříd. Tyto také vychází z celostátního
sčítání dopravy z roku 2005 a jsou souhrnně uvedeny v následující tabulce. Jednotlivá
skladba vozidel nebyla podrobněji zjišťována, jelikož pro vlastní zpracování dokumentace
není zapotřebí.
silnice číslo

sčítací úsek – silnice I/20

celkem za 24hod

číslo

uzlové body

3-3720

křižovatka s I/20 - Vodokrty

II/178

584

3-2010

křižovatka s I/20 - Blovice

II/178

2951

3-1660

křižovatka s I/20 - Blovice

II/117

1723

3-3410

křižovatka s I/20 - Letiny

II/117

756
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3-1670

křižovatka s I/20 - Jarov

III/02011

887

3-2096

křižovatka s I/20 a II/191-Nepomuk

II/230

2285

3-2048

křižovatka s II/230 - Žinkovy

II/191

824

3-2288

křižovatka s I/20 - Neurazy

II/187

599

3-2030

křižovatka s I/20 - Dvorec

II/191

2514

3-0178

křižovatka s I/20 - Oselce

II/188

2310

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

T

O

M

2015

1,05

1,24

1,00

Celkové množství emisí z automobilové dopravy
Pro výpočet byly osobní automobily rozděleny podle druhu paliva následovně.
50 % osobních automobilů s benzinovým palivem
50 % osobních automobilů s dieselovým palivem
Celkové množství emisí v roce 2009
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

-4

39,0313

14,2464

-5

1,7297

0,6313

PM10

-5

2,3771.10

2,0538

0,7496

benzen

1,6257.10-6

0,1404

NOX
NO2

benzo(a)pyren

4,5175.10
2,0019.10

-11

0,0512
-6

4,86.10

4,21.10

1,53.10-6

Celkové množství emisí v roce 2020
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

-4

15,5331

5,6695

-6

0,7291

0,2661

PM10

-6

8,6718.10

0,7492

0,2734

benzen

5,1849.10-7

0,0447

NOX
NO2

benzo(a)pyren

1,7978.10
8,4389.10

-11

0,0163
-6

4,54.10

3,93.10
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2. Odpadní vody
Splachové dešťové vody
Nejvýznamnější znečišťující látkou ve splachových dešťových vodách jsou posypové soli.
Toto znečištění vzniká pouze v zimním období. Posypové soli obsahují především chlorid
sodný (NaCl), některé druhy obsahují menší množství chloridu vápenatého (CaCl2).
Výzkumem bylo zjištěno, že z celkového množství aplikovaných solí se do vodotečí dostává
cca 30 %, zbytek je rozptýlen rozstřikem do nejbližšího okolí komunikace. Posypové soli
neohrožují zdraví, ale působí nepříznivě na asimilační orgány rostlin (Cl-), sodné kationty pak
zhoršují vlastnosti půdy v bezprostřední blízkosti komunikací.
Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích 1. třídy v současné době při zimním
posypu komunikací používá max. 20 g posypových materiálů na 1 m2, za jedno zimní období
se pak aplikuje cca 1 kg posypových materiálů na 1 m2. Většinou se používají posypové soli
z dolu Klodawa s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitním obsahem těžkých kovů. V poslední
době se přechází na posypové materiály z SRN s 98,8 % NaCl.
Dále jsou splachové dešťové vody znečištěny látkami vznikajícími při provozu na pozemních
komunikacích. Těmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, úkapy ropných látek, ztráty
přepravovaných materiálů, obrusy brzdového obložení apod. Toto znečištění je minimální a
prakticky neměřitelné.
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a
budou řešeny v rámci těchto areálů. Při zřizování dočasných zařízení staveniště v trase
záměru je nutné osazení chemických WC.
Celkové množství odpadních vod
Splachové odpadní vody
Celkové množství odpadních vod je stanoveno na základě výpočtu. Výpočet vychází z
celkového úhrnu srážek za rok, množství srážek v zimním období a z plochy zpevněné
vozovky.
Výpočet množství splachových odpadních vod:
1. úsek
Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ROK

600

asfalt

pole

0.8

0.1

Q355d l/s

ΔQ355d l/s
0,13556338

Plocha m

2

Odtok m

3

69300

33264

1,08450704

Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ZIMA

97

asfalt

pole

0.8

0.1

Q355d l/s

ΔQ355d l/s

Plocha m

2

Odtok m

3
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69300

5377,68

0,17532864

-

0,02191608

2. úsek- varianta 2.1
Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ROK

640

asfalt

pole

0.8

0.1

Plocha m2

Odtok m 3

Q355d l/s

ΔQ355d l/s

36 750

18816

0.61345853

0.07668232

Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ZIMA

116

asfalt

pole

0.8

0.1

Plocha m2

Odtok m 3

Q355d l/s

ΔQ355d l/s

36 750

3410.4

0.11118936

0.01389867

2. úsek- varianta 2.2
Období
ROK

Úhrn srážek
640

Koef odtoku
asfalt
0.8

pole
0.1

Plocha m2
61 950

Odtok m 3
31718.4

Q355d l/s
1.03411581

ΔQ355d l/s
0.12926448

Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ZIMA

116

asfalt

pole

0.8

0.1

Q355d l/s

ΔQ355d l/s

0.18743349

0.02342919

Plocha m

2

61 950

Odtok m

3

5748.96

3. úsek- varianta 3.1
Období
ROK

Plocha m
58 800

Úhrn srážek
640

2

Odtok m
30105.6

3

Koef odtoku
asfalt

pole

0.8

0.1

Q355d l/s
0.98153365

ΔQ355d l/s
0.12269171
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Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ZIMA

116

asfalt

pole

0.8

0.1

Plocha m2

Odtok m 3

Q355d l/s

ΔQ355d l/s

58 800

5456.64

0.17790297

0.02223787

I/20 Seč - Životice

3. úsek- varianta 3.2
Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ROK

640

asfalt

pole

0.8

0.1

Plocha m2

Odtok m 3

Q355d l/s

ΔQ355d l/s

64 050

32793.6

1.06917058

0.13364632

Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ZIMA

116

asfalt

pole

0.8

0.1

Plocha m2

Odtok m 3

Q355d l/s

ΔQ355d l/s

64 050

5943.84

0.19378717

0.0242234

4.úsek
V tomto úseku se trasa silnice nemění, zůstává bez úprav. Množství splachových odpadních
vod zůstává stejné.
5. úsek
Období
ROK

Plocha m
22 575

Úhrn srážek
590

2

Odtok m
10655.4

3

Koef odtoku
asfalt
0.8

pole
0.1

Q355d l/s
0.34739828

ΔQ355d l/s
0.04342478

Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ZIMA

107

asfalt

pole

0.8

0.1

Q355d l/s

ΔQ355d l/s

0.06300274

0.00787534

Plocha m
22 575

2

Odtok m
1932.42

3

eko

33

team

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

-

I/20 Seč - Životice

Splaškové odpadní vody
Budou vznikat pouze během výstavby u stavebních firem, jejich množství lze odhadnout na
500 m3/rok.
Technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají
Výstavba
Během výstavby bude vznikat omezené množství odpadních vod v důsledku odtoku
dešťových srážek z výstavby záměru.
U stavebních firem budou během výstavby vznikat splaškové odpadní vody.
Provoz
Při provozu budou vznikat odpadní vody v důsledku odtoku srážkových vod ze zpevněného
povrchu vozovek.

Množství vypouštěného znečištění
Splachové dešťové vody
Za celé zimní období se předpokládá aplikace 1 kg posypových materiálů na 1 m2 vozovky.
Koncentrace NaCl se předpokládá 98,8%. Přepočítávací koeficient pro obsah chloridových
iontů je 0,6.
Z toho množství se dostane do recipientu 30%, zbytek bude dle zkušeností rozptýlen do
nejbližšího okolí komunikace.
Množství vypouštěného znečištění
Plocha ošetřené vozovky m2

Množství Cl- do recipientu (kg)

139 300 – 160 300 dle varianty

25 074 – 28 854

Během jednoho zimního období bude z vozovky záměru odtékat cca 25 – 29 t chloridových
iontů.
Technologické odpadní vody
Množství těchto vod bude minimální a jejich vznik bude občasný. Jedná se např. o vody
používané při očistě vozidel a mechanismů. Vody použité při kropení betonů budou většinou
vypařeny nebo chemicky vázány.
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3. Odpady
Fáze výstavby
Během výstavby a provozu záměru budou vznikat různé druhy odpadů všech kategorií.
Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech původců
(právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpad vzniká), kteří
se budou na výstavbě komunikace podílet bez ohledu na původního vlastníka nebo
generálního dodavatele.
Nakládání s odpady se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. a Vyhlášek č. 381/2001 až 384/2001
Sb.
Povinností každého je předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti. Odpady jejichž vzniku nelze zabránit musí být přednostně využity v souladu
s citovaným zákonem o odpadech, přičemž materiálové využití má přednost před jiným
využitím odpadů. Další povinností každého, kdo předává odpady k využití, případně
odstranění je zjistit, zda osoba, které předává odpady do vlastnictví, je oprávněna
(podle citovaného zákona o odpadech) k jejich převzetí.
Vzhledem k tomu, že v níže uvedeném seznamu odpadů, jejichž vznik je ve fázi výstavby
záměru předpokládán, jsou uvedeny i odpady kategorie nebezpečný odpad, musí osoba
nakládající s těmito odpady vlastnit souhlas příslušného správního orgánu k předmětnému
způsobu nakládání s odpady.
Množství odpadů nebylo možno v této fázi projektové přípravy stanovit, důležité však je, aby
jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a provozu.
Předpokládané hlavní druhy odpadů
Číslo

K Název

Vznik

Nakládání

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv

Příprava trasy

Kompostování
společně
s odpadem z obcí, skládka
KO

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly

Provoz st. organizací

Recyklace

15 01 02 O Plastové obaly

Provoz st. organizací

Recyklace

15 01 04 O Kovové obaly

Provoz st. organizací

Recyklace

15 01 06 O Směsné obaly

Provoz st. organizací

Skládka

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

Vytřené obaly - recyklace,
se zbytky barev - spalovna
NO

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály Autopark st. organizací, Spalovna NO
(včetně olejových filtrů jinak blíže provoz st. organizací
neurčených, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami)
16 06 01 N Olověné akumulátory

Autopark st. organizací

Recyklace

17 01 01 O Beton

Případné demolice, opravy Recyklace
stavby

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

Provoz st. organizací

Recyklace

17 04 07 O Směsné kovy

Provoz st. organizací

Recyklace

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

nevhodná Rekultivace, uložení
skládce zemin

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

na

Recyklace, skládka

20 03 01 O Směsný komunální odpad

Pracovníci st. organizací, Skládka KO
parkoviště

20 03 03 O Uliční smetky

Čištění komunikací

Skládka KO

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

K Název

Vznik

Nakládání

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad

Údržba příkopů

kompostování

20 03 03 O Uliční smetky

Čištění komunikací

odstraňování

20 03 06 O Odpad z čištění kanalizace

Čištění kanalizace

odstraňování

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

4. Hluk a vibrace
Výstavba
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při stavbě
uvažovaného záměru.
Hluk rypadel používaných při stavbách pozemních komunikací se udává mezi 80 - 95 dB(A)
ve vzdálenosti 5 m, hluk nákladních vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m.
Provoz
Silnice I/20 je liniovým zdrojem hluku, který vzniká v důsledku provozu vozidel po
komunikaci.
Vzhledem k tomu, že hluková problematika u tohoto typu staveb je jednou z klíčových, je
podrobně řešena v dalších částech oznámení.
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Vibrace
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů. Za provozu
komunikace budou vznikat vibrace v důsledku jízdy vozidel.
Vibrace se projevují max. do vzdálenosti několika desítek metrů, dosahují frekvencí 30 - 150
Hz a amplitud několika desítek µm. Dle odborné literatury a praktických zkušeností
nedochází při automobilovém provozu na silnicích ke vzniku nadlimitních vibrací.
Stavba a provoz oznamovaného záměru nebude zdrojem nadměrných vibrací.

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

záměru
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Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
1.1

Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability
1. úsek, I/20 Chocenice, obchvat
- prvky ÚSES lokálního charakteru
- prvky ÚSES vyšší úrovně (nadregionální)
2. úsek, Měcholupy-Klášter
- Prvky ÚSES lokálního charakteru
-prvky ÚSES vyšší úrovně (nadregionální)
3. úsek, I/20 Nepomuk, obchvat
- prvky ÚSES lokálního charakteru
- prvky ÚSES vyšší úrovně (nadregionální)
4. úsek, I/20 Třebčice-Mohelnice a 5. úsek, I/20 Mohlenice-Životice
- prvky ÚSES lokálního charakteru
- prvky ÚSES vyšší úrovně (nadregionální)
Krajinný ráz
Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu republiky (B.Balatka a kol. - GÚ ČSAV
Brno 1971) zájmové území variantního vedení silnice I/20 v úseku mezi obcemi Seč a
Životice patří do provincie České vysočiny, zčásti do Poberounské soustavy, podsoustavy
Plzeňská pahorkatina, celku Švihovská vrchovina a podcelku Radyňská pahorkatina,
s označením VB-3D a zčásti do Česko – moravské soustavy, podsoustavy Středočeská
pahorkatina, celku Blatenská pahorkatina a podcelku Nepomucká vrchovina s označením
IIA-4B.

1.2

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zvláště chráněná území
PP Novoveská draha
Louky v údolí bezejmenného potoka na severozápadním okraji obce Nová Ves u Nepomuka.
Mozaika lučních, vřesových a mokřadních společenstev na drahách.
PP Vojovická draha
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Mokré louky 1km východně od obce Vojovice v úvalovitém údolí. Vlhké louky a rašeliniště se
vzácnou květenou.
PP Bouřidla
Západně orientovaný svah vrchu Hrby zvaný Na bouřidle, 1,5 km severně od obce Čmelíny.
Bohatá lokalita jalovce obecného (Juniperus communis ).
PP Hořehledy
Niva Mílovského potoka 500 – 800m jižně od obce Hořehledy. Zbytek lužního lesa a
mokřadních olšin.
PR Kokšín
Bučina na severních a severozápadních svazích vrchu Kokšín, 1,2 km severovýchodně od
obce Mítov a 2 km východojihovýchodně od obce Hořehledy. Smíšený listnatý porost s
bohatou květenou.
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Mapa širších vztahů zájmového území

Zájmy soustavy Natura 2000 v České republice
V blízkosti plánované trasy silnice I/20 (severozápadní okraj obce Blovice) je areál bývalé
cihelny zařazen do seznamu lokalit soustavy Natura 2000 – CZ0323143 Blovice (Evropsky
významná lokalita ČR, dále jen EVL ČR)a současně je vyhlášený jako přírodní památka
(dále jen PP) Blovice. Lokalita s postupující sukcesí listnatých náletových dřevin (Betula
spp., Salix spp.) s množstvím různě velkých vodních ploch rozličného charakteru-kaluže ve
vyjetých kolejích, umělý příkop, vysychavé i stálé tůňky většinou s menším množstvím
bahenní vegetace (Alisma plantago-aquatica, Juncus, Typha spp.) je jednou z
nejvýznamnějších lokalit Bombina variegata v oblasti jihovýchodní části Plzeňského kraje.
Přírodní komplex cca 2,5 km severně od obce Měcholupy (východně od zájmového území)
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je další lokalitou soustavy Natura 2000 – CZ0320140 Chejlava (EVL ČR) z důvodu ochrany
nejzachovalejších listnatých a smíšených porostů, s cenným bylinným patrem (Aconitum
lycoctonum, Chrysosplenium oppositifolium, Daphne mezereum, Dentaria enneaphyllos,
Lilium martagon, Lunaria rediviva, Veronica montana), s výskytem vzácnějších druhů ptáků
(Ciconia nigra, Strix aluco, Columba oenas, Dryocopus martius, Scolapax rusticola), hmyzu
(Donus palumbarius, Chrysolina umbratilis, Asclera sanquinicollis, Carabus convexus,
Barynotus moerens, Callicera aenea) a měkkýšů (Sphyradium doliolum, Macrogastra
tumida-nejzápadnější výskyt v ČR, Ruthenica filograna, Trichia unidentata). Součástí EVL
ČR je národní přírodní rezervace Chejlava. Lokalita soustavy Natura 2000 – CZ0323163
Průhonský rybník (EVL ČR), který leží cca 2 km západně od obce Nepomuk (západně od
zájmového území) je významný z hlediska geografické polohy a zároveň je izolovanou
lokalitou s výskytem bohaté populace Vertigo angustior. Jižně od plánované trasy silnice I/20
se nachází rybník s přilehlými litorálními porosty, který je také zařazen mezi lokality soustavy
Natura 2000 – CZ0322057 Maňovický rybník (EVL ČR). Přilehlé porosty jsou tvořené
převážně vegetací vysokých ostřic a opuštěnými mokřadními loukami. Velmi dobře je zde
vyvinuta vegetace letněných rybníků s porosty Coleanthus subtilis a kriticky ohroženého
Nymphoides peltata a dalších významných druhů svazu Litorellion uniflorae. Další lokality
soustavy Natura 2000 – CZ0323161 Přešínský potok (EVL ČR) a CZ0323145 Bradava (EVL
ČR), reprezentují biotopy se stabilizovanou populací Austropotamobius torrentium.

1.3

Ochranná pásma

Dráha
Ochranné pásmo drah je vymezeno zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění
pozdějších předpisů, §8. Vztahuje se na dráhy celostátní a regionální, vlečky, speciální a
lanové dráhy. Ochranné pásmo se nezřizuje pro dráhy vedené po pozemních komunikacích
a vlečky v uzavřeném prostoru provozovny, apod.
Pozemní komunikace
Ochranná pásma pozemních komunikací se vztahují na dálnice, silnice a místní komunikace
a jsou stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, §30 a nevztahují se na souvisle zastavěná území obcí.
Elektroenergetika
Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou stanovena
zákonem č. 458/2000 Sb., o energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.
Plynárenská zařízení
Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o
energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.
Vodovody a kanalizace
Ochranná pásma vodovodní infrastruktury a kanalizací a stok jsou stanovena zákonem
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
Telekomunikace
Ochrana telekomunikačních zařízení je upravena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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Odvodňovací a závlahové sítě (meliorace)
Ochranná pásma pro tyto sítě nejsou zákonem stanovena.

1.4

Architektonické a jiné historické památky

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

Ovzduší

Základní charakteristiky ovzduší a klimatu
Klimatické poměry
Dle klimatického členění ČR (E. Quitt – ČSAV Brno, 1971) leží zájmové území v mírně teplé
klimatické oblasti v klimatických okrscích MT5 (úvodní polovina trasy) a MT7 (koncová
polovina trasy). Klimatický okrsek MT5 se vyznačuje normálně dlouhým až krátkým, mírným
až mírně chladným, suchým až mírně suchým létem, normálně dlouhým až dlouhým
přechodným obdobím s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně
chladná, suchá až mírně suchá, s normálním trváním sněhové pokrývky. Klimatický okrsek
MT7 se vyznačuje normálně dlouhým, mírným až mírně suchým létem, krátkým přechodným
obdobím s krátkým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá,
suchá až mírně suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Pro tyto okrsky jsou
charakteristické tyto klimatické poměry:
KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn za vegetační období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

MT5
30 – 40
140 – 160
130 – 140
40 – 50
-4 až -5
6 až 7
16 až 17
6 až 7
100 – 120
350 – 450
250 – 300
60 – 100
120 – 150
50 – 60

MT7
30 – 40
140 – 160
110 – 130
40 – 50
-2 až -3
7 až 8
16 až 17
6 až 7
100 – 120
400 – 450
250 – 300
60 – 80
120 – 150
40 – 50

Z hlediska zatížení sněhem se zájmové území řadí do I. sněhové oblasti dle klasifikace ČSN
73 0035. Index mrazu se pro střední dobu návratu 10 let zde pohybuje v rozsahu Im = 400 –
600 °C.den. Tomu dle metodiky výpočtu ČSN 73614 odpovídá hloubka promrzání dpr = 1,07
– 1,21 m, dle metodiky výpočtu dle TP 77 potom hloubka promrzání dpr = 1,00 – 1,22 m.
Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 7°C (viz. stanice Nepomuk). Dle stanice
Plzeň jsou převládající směry větrů od JZ, Z a SZ. Maximální síla větru se pohybuje nad 5°
stupnice Beauforta, přičemž podíl bezvětří dosahuje okolo 30%. Průměrné teplotní poměry
v dané oblasti lze shrnout do následujícího tabulkového přehledu:
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PRŮMĚRNÉ MÉSÍČNÍ A ROČNÍ TEPLOTY VZDUCHU (STANICE NEPOMUK)

1931 - 1960
(°C)

I

II

-3,0 -1,7

III
2,3

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

7,2 12,1 15,6 17,1 16,4 12,7 7,5

XI

XII

celkem

2,5

-1,3

7,3°

Průměrné srážkové poměry v rozsahu celé zájmové oblasti silnice I/20 lze shrnout do
následujících tabulkových přehledů:
PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ MĚSÍČNÍ A ROČNÍ DEŠŤOVÁ DOTACE (STANICE SEČ U BLOVIC)

1901 - 1950

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

celkem

( mm )

33

29

32

49

63

78

88

67

48

43

34

35

599

PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ MĚSÍČNÍ A ROČNÍ DEŠŤOVÁ DOTACE (STANICE SEČ U BLOVIC)

1931 - 1960

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

celkem

( mm )

33

32

29

49

68

78

92

63

49

45

31

32

601

PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ MĚSÍČNÍ A ROČNÍ DEŠŤOVÁ DOTACE (STANICE NEPOMUK)

1901 - 1950

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

celkem

( mm )

40

35

35

52

60

75

95

74

56

51

44

42

659

PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ MĚSÍČNÍ A ROČNÍ DEŠŤOVÁ DOTACE (STANICE NEPOMUK)

1931 - 1960

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

celkem

( mm )

37

37

31

48

65

73

93

69

51

48

33

38

623

PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ MĚSÍČNÍ A ROČNÍ DEŠŤOVÁ DOTACE (STANICE NEPOMUCKÁ
MYSLIVNA)

1931 - 1960

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

celkem

( mm )

46

49

43

52

70

74

96

74

53

57

43

42

702

PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ MĚSÍČNÍ A ROČNÍ DEŠŤOVÁ DOTACE (STANICE ŽIVOTICE)

1901 - 1950

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

celkem

( mm )

33

29

32

45

67

70

80

69

48

42

32

38

585

PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ MĚSÍČNÍ A ROČNÍ DEŠŤOVÁ DOTACE (STANICE ŽIVOTICE)

1931 - 1960

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

celkem

( mm )

35

35

30

44

61

74

88

60

49

45

31

37

597
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Znečištění ovzduší
Znehodnocení ovzduší místním průmyslem je nepodstatné. Hlavním zdrojem znečištění
ovzduší v dané lokalitě jsou především výfukové plyny automobilové dopravy a lokální
vytápění.
Současná imisní situace v lokalitě
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům.
NOX roční průměr

0 – 19,5 µg/m3

NO2 roční průměr

0 – 26 µg/m3

NO2 19. nejvyšší hodinová koncentrace

60 – 70 µg/m3

PM10 roční průměr

14 – 20 µg/m3

PM10 36. nejvyšší denní koncentrace

30 – 50 µg/m3

Benzen roční průměr

0 – 2 µg/m3

benzo(a)pyren roční průměr

0 – 0,4 ng/m3

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

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

Imisní limit
za kalendářní rok

Oxid siřičitý

1 hodina

350 μg.m-3

24

Oxid siřičitý

24 hodin

125 μg.m-3

3

10 mg.m-3

-

Oxid uhelnatý

maximální

denní

osmihodinový průměr1)

PM10

24 hodin

50 μg.m-3

35

PM10

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

-

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 μg.m-3

-

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

Doba průměrování

Přípustná četnost překročení

Imisní limit

za kalendářní rok

-3

200 μg.m

1 hodina

18

-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg.m

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 μg.m-3

-

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

Doba průměrování

2006

2007
-3

2008
-3

2009
3

Oxid dusičitý

1 hodina

40 μg.m

30 μg.m

20 μg.m

10 μg.m-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

8 μg.m-3

6 μg.m-3

4 μg.m-3

2 μg.m-3

Benzen

1 kalendářní rok

4 μg.m-3

3 μg.m-3

2 μg.m-3

1 μg.m-3

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

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid siřičitý

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

20 μg.m-3

Oxidy dusíku1)

1 kalendářní rok

30 μg.m-3
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Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého
vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.
Část C
Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle
1. Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka

Doba průměrování

Cílový imisní limit1)

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

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

Doba průměrování

Cílový imisní limit

Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový průměr1)
Ochrana vegetace

AOT403)

120 μg.m-3 2)
18000 μg.m-3.h4)

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

Doba průměrování

Dlouhodobý imisní cíl

Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
Ochrana vegetace

AOT401)

120 μg.m-3
6000 μg.m-3.h

Poznámka: 1) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou
koncentrací větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím
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pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z
hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července); zprůměrováno za jeden
kalendářní rok.
Nově jsou zavedeny imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace stanovené pro oxidy
dusíku, které mají být v souladu s platnou legislativou (Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší) plněny na celém území republiky, kromě
zastavěných oblastí.
Upřesnění obsahuje nařízení vlády č. 527/2006 Sb. bod 1.2. Ochrana ekosystémů a
vegetace, podle kterého se místa odběru vzorků zaměřená na ochranu vegetace umísťují
více než 20 km od aglomerací nebo více než 5 km od jiných zastavěných oblastí,
průmyslových zařízení nebo silnic. Místo odběru vzorků musí být umístěno tak, aby vzorky
ovzduší byly reprezentativní pro kvalitu ovzduší v okolí nejméně 1 000 km2.
Analogicky lze předpokládat v těchto místech možnost uplatnění imisního limitu pro ochranu
ekosystémů a vegetace.

2.2

Voda

Základní charakteristiky a ochranný režim povrchových a podzemních vod
Povrchové vody
POVRCHOVÉ VODY
ochranný režim přírody v území:

bez ochrany

dílčí hydrologické pořadí:

1 - 10 - 05 - 040 - povodí Podhrázského potoka
1 - 10 - 05 - 036 - povodí Chocenického potoka
1 - 10 - 05 - 011 - povodí řeky Úslavy
1 - 10 - 05 - 012 - povodí potoka Mihovka
1 - 10 - 05 - 022 - povodí Myslívského potoka

plochy dílčích povodí:

36,621 km2

celkové plochy povodí:

36,621 km

příslušnost povodí a průběh toků:

28,521 km2

2

28,521 km

2

23,201 km2
142,97 km

2

29,037 km2
29,037 km

2

22,066 km2
81,094 km

2

Podhrázský potok – V, Úslava – IV, Berounka – III, Vltava – II, Labe – I
Chocenický potok – V, Úslava – IV, Berounka – III, Vltava – II, Labe – I
řeka Úslava – IV, Berounka – III, Vltava – II, Labe – I
potok Mihovka – V, Úslava – IV, Berounka – III, Vltava – II, Labe – I
Myslívský potok –– V, Úslava – IV, Berounka – III, Vltava – II, Labe – I

ochranný režim povrchových vod:

v převážné části povodí vodárensky významného horního toku Úslavy

oblast hygienické ochrany:

dříve PHO 3. stupně

ohrožení oblasti vysokými vodami:

bezprostřední okolí (zátopové území) řeky Úslavy

Podzemní vody
PODZEMNÍ VODY PROSTÉ
ochranný režim přírody v území:

bezprostředně Z, JZ a J od PP Buková hora a PP Pod Štědrým
eko

48

team

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

-

I/20 Seč - Životice

bilancované hydrogeologické kolektory:

-

rozsáhlý ochranný režim podzemních vod:

bez ochrany

dílčí oblasti hygienické ochrany:

zčásti PHO 2. stupně vnější JÚ Nepomuk – Klejnot a Nepomuk –
Dvorec

PODZEMNÍ VODY MINERÁLNÍ
ochranný režim přírody v území:

bezprostředně Z, JZ a J od PP Buková hora a PP Pod Štědrým

ochranný režim podzemních vod:

bez ochrany

oblast hygienické ochrany:

bez ochrany

Na rozdíl od Z a JZ okolí Plzně nejsou v tomto JV okolí města Plzně a tedy v celém rozsahu
zájmové trasy silnice I/20 evidovány zdroje podzemních minerálních vod.

Chemismus podzemních a povrchových vod
Podzemní vody z oblasti hornin svrchního proterozoika Barrandienu byly v blízkosti trasy
silnice ověřeny nejčastěji typu Ca - Mg - HCO3 -SO4, případně Ca - Mg - Na - HCO3 - SO4
s mineralizací okolo 400 mg/l. V oblasti hlubinných vyvřelin středočeského plutonu v okolí
města Nepomuk byl u původních mělčích zdrojů zjištěn opět typ chemismu Ca - Mg - HCO3 SO4, u novějších výrazně hlubších vodních zdrojů potom typu Na - Ca - HCO3 - SO4 případně
Na - Ca - SO4 - HCO3 a Na - Ca - Mg - SO4 - HCO3, jak je tomu u nejnovějších vrtů z roku
2007. Celková mineralizace vod v této oblasti se pohybuje u vod mělčího oběhu okolo 150 –
200 mg/l, u vod hlubšího oběhu potom 200 – 300 mg/l. Vzorek vody z potoka Mihovka
vykázal vodu typu Ca - Na - SO4 - HCO3.

2.3

Půda

Základní charakteristiky půd
Základní pedologické údaje
Orientačně lze pedologické poměry přiblížit na základě údajů půdní mapy ČR. Dle
klimatického členění jde o území v mírně teplých klimatických oblastech MT5 (okrsek mírně
teplý, mírně suchý) a MT7 (okrsek mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný), dle staršího
klimatického členění se jedná o okrsky B2 a B5. Z pedologického hlediska jde o středně
členité území se zvlněným povrchem v nadmořské výšce okolo 410 – 540 m.n.m.,
s výrazněji vystupujícími vrcholy v okolí trasy silnice. Vegetační poměry jsou vhodné pro
acidofilní a jedlové doubravy.
Půdotvornými substráty jsou nejprve zvětraliny
proterozoických hornin a později zvětraliny starých intruzivních vyvřelin a v koncové části i
zvětraliny metamorfovaných hornin. Půdy vykazují nejprve převážně hlinitou a jílovitě hlinitou
zrnitost, ve druhé polovině zájmového prostoru silnice potom převážně písčitě – hlinitou až
hlinitě – písčitou půdní zrnitost. Dle morfogenetického klasifikačního systému ČR a dle
modifikované půdní klasifikace FAO lze zdejší vegetační vrstvy klasifikovat jako:
-

půdy illimerizované – luvizem – Albic Luvisol
eko
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-

půdy illimerizované, oglejené – luvizem pseudoglejová – Albo – gleyic Luvisol

-

pseudogleje – pseudoglej – Dystric Planosol, Plano – gleyic Luvisol

-

půdy hnědé, oglejené – kambiem pseudoglejová – Stagno – gleyic Cambisol

-

půdy hnědé kyselé - kambizem - Eutric Cambisol

Detailněji je jakost půd (bonita) hodnocena v rámci map BPEJ, případně údaji evidovanými
příslušnými katastrálními úřady.

2.4

Horninové prostředí

Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového prostoru a okolí
Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu republiky (B.Balatka a kol. - GÚ ČSAV
Brno 1971) zájmové území variantního vedení silnice I/20 v úseku mezi obcemi Seč a
Životice patří do provincie České vysočiny, zčásti do Poberounské soustavy, podsoustavy
Plzeňská pahorkatina, celku Švihovská vrchovina a podcelku Radyňská pahorkatina,
s označením VB-3D a zčásti do Česko – moravské soustavy, podsoustavy Středočeská
pahorkatina, celku Blatenská pahorkatina a podcelku Nepomucká vrchovina s označením
IIA-4B.
Z hlediska lokálních geomorfologických poměrů lze uvést, že celá trasa přeložky silnice je
rozdělena do 5 ti dílčích úseků (viz. situační příloha č. 1). Globálně celý posuzovaný zájmový
úsek přeložky silnice I/20 začíná 1. dílčím úsekem v trase stávající křižovatky silnice I/20 se
silnicí II/178 (směr Blovice) u obce Seč, pokračuje J a JZ směrem souběžně se stávající
trasou I/20. Západním obchvatem potom míjí obce Chocenická Lhota, Kotousov, Chocenice
a Zhůř a před obcí Měcholupy se napojuje na stávající silnici I/20. Dále ze Z strany obchází
obec Měcholupy, u odbočky na obec Prádlo se napojuje na stávající silnici I/20 a kopíruje ji
až k Novému Mlýnu. Za Novým Mlýnem se trasa stáčí k J, západním a jižním obchvatem míjí
město Nepomuk a u mostu přes stávající železniční trať ČD Strakonice – Plzeň se napojuje
na stávající silnici. Poslední dílčí 5. tý úsek začíná u mostu ČD přes železniční trať Blatná –
Nepomuk a Myslivský potok až ke křižovatce se silnicí II/188 (odbočka na Kotouň a Oselce),
kde zájmový úsek končí. Niveleta rekonstruovaných úseků silnice kopíruje vedení stávající
silnice, v nových úsecích se předpokládá vedení trasy pokud možno v úrovni terénu,
případně při použití násypů s výškou do 8 mi m a zářezů s hloubkou rovněž do 8 mi m.

Všeobecné regionální geologické poměry
Z regionálně - geologického hlediska zájmové území variantního vedení silnice I/20
v prostoru obcí a měst Seč u Blovic – Nepomuk – Životice zasahuje do tří rozdílných
geologických oblastí. V trase Seč – Prádlo (Nový Mlýn) tvoří skalní podloží horniny kralupsko
– zbraslavské skupiny svrchního proterozoika Barrandienu, v oblasti trasy Prádlo – Třebčice
se v podloží nachází hlubinné magmatity středočeského plutonu a v závěrečné části (oblast
Třebčice – Životice) skalní podklad tvoří metamorfované horniny šumavské části
moldanubika.
eko
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Oblast hornin svrchního proterozoika Barrandienu
Podloží s těmito horninami zahrnuje celý 1. dílčí úsek, prakticky celý dílčí úsek 2.1. a více jak
polovinu dílčího úseku 2.2. Z petrografického hlediska zde největší zastoupení mají fylitické
droby a břidlice s lokálními polohami silicitů (buližníků) a slabě přeměněných vyvřelin matabazaltů (spilitů), metaandezitů, trachytů a metatrachytů. V prostoru obcí Měcholupy –
Prádlo dochází ke kontaktu těchto proterozoických hornin s intruzivními vyvřelinami
středočeského plutonu, v důsledku čehož jsou výše uvedené horniny přeměněny v různé
typy kontaktních rohovců. S výjimkou fylitických břidlic jde vesměs o pevné a erozi odolné
horniny, které proto v území vytvářejí četné morfologické hřebeny a elevace. Kvartérní
pokryv zde nejčastěji tvoří eluviálně – deluviální a deluviální svahové sedimenty charakteru
hlinitě – kamenitých a hlinitě – písčitých sedimentů. V údolních depresích a širších nivách
jsou zastoupeny deluviálně – fluviální a fluviální sedimenty písčitě – hlinitého, jílovitěpísčitého a jílovitě – kamenitého charakteru. Mocnost svahových sedimentů se obvykle
pohybuje okolo 2 – 4 m, deluviálně – fluviálních sedimentů v oblasti svahů a údolní nivy
Úslavy až okolo 8 m.

Oblast hlubinných vyvřelin středočeského plutonu
Tyto horniny se vyskytují v koncové polovině dílčího úseku 2.2. od Novotníků a vesměs tvoří
skalní podloží v oblasti obou variant 3. úseku (obchvatu Nepomuku) a budou se vyskytovat i
přibližně do poloviny 4. úseku až do JV okolí obce Třebčice. Petrograficky ve směru
staničení jde nejprve o hrubozrnnou biotitickou žulu, dále o drobnozrnný biotitický a biotiticko
– amfibolický granodiorit klatovského typu a následně o drobnozrnný biotitický granodiorit
s muskovitem kozlovického typu s žilami aplitu a pegmatitu. Z hlediska kvartérního pokryvu
převládají eluviální a deluviální sedimenty, zastoupeny jsou i deluviálně – fluviální sedimenty.
Hloubka zvětrávání těchto hornin je však značně proměnlivá, když se pohybuje od 1 – 2 m
na elevacích až po 18 m v údolích, svahy jsou pokryty převážně deluviálními sedimenty
v mocnostech okolo 0,5 – 3,5 m. Zrnitostně se jedná převážně o hlinitě – písčité, jílovitě –
písčité a písčité sedimenty s příměsí úlomků a slabě oválených štěrků podložních a okolních
granitoidních hornin.

Oblast metamorfovaných hornin šumavského moldanubika
Výskyt hornin tohoto typu ve skalním podkladu lze očekávat přibližně od poloviny 4. úseku a
v celém 5. úseku trasy silnice I/20 Seč – Životice. Petrograficky se jedná o cordieritické,
místy skvrnité perlové ruly, případně o biotiticko – cordieritické pararuly. Kvartérní pokryv na
vyvýšeninách a svazích je tvořen eluviálními a deluviálními sedimenty, hlinitě – písčitého,
jílovitě – písčitého a písčitého charakteru s příměsí úlomků především rulových hornin
v mocnostech obvykle do 2 m, v drobných terénních depresích se vyskytují deluviálně –
fluviální sedimenty shodného charakteru v mocnostech obvykle do 4 m.

Všeobecné regionální hydrogeologické poměry
Z regionálního hydrogeologického hlediska se zájmové území posuzovaných dílčích úseků
silnice I/20 nachází v hydrogeologickém rajonu 622 – Krystalinikum a proterozoikum
v mezipovodí Mže pod Stříbrem. Území spadá do oblasti tepelsko – barrandienské, když
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jeho větší část tvoří horniny svrchního protozozoika barrandienu, které postupným
přibýváním metamorfózy přecházejí do svorů a rul domažlického krystalinika. Z granitoidních
masivů je plošně nejrozsáhlejší masiv stodský. Barrandienské proterozoikum má regionálně
jednoduchou strukturu antiklinálních a synklinálních pásem JZ – SV směru. Paralelně
s těmito pásy probíhají i hluboce založené zlomy poklesového charakteru.
Hydrogeologické poměry rajonu jsou poměrně monotónní – zastoupené horniny prakticky
vylučují souvislý oběh průlinových podzemních vod, živější oběh vody je vázán na zónu
přípovrchového puklinového rozpojení hornin. Kolektory hlubšího oběhu jsou tvořeny
puklinově tektonickými systémy, které představují drenážní zóny, lokálně potom mohou být i
výstupními cestami podzemních vod. V přípovrchové zóně rozpojení hornin se vytváří mělký
kolektor s volnou hladinou, odvodňovaný do místních erozních bází četnými puklinovými a
suťovými prameny. Menší část proudu podzemní vody potom sestupuje po tektonických
zónách a zapojuje se do podzemního hlubšího proudění.
Z hlediska lokálních hydrogeologických poměrů lze v oblasti 1. a 2. dílčího úseku trasy
silnice I/20 očekávat hladinu podzemní v hloubce 1,5 – 15 m, v oblasti města Nepomuk (3.
dílčí úsek) v hloubce 0,5 – 8 m a v oblasti 4. a 5. dílčího úseku naraženou hladinu v hloubce
2 – 25 m a ustálenou hladinu v hloubce cca 2 – 10 m pod úrovní terénu.

Globální hydrogeologické parametry zvodněného prostředí
Souborem statistických údajů z provedených hydrogeologických průzkumných prací ve
zdejších dílčích geologických a hydrogeologických prostředích se zabývali zejména M.
Hazdrová – J. Krásný (1976) v rámci hydrogeologických vysvětlivek k hydrogeologické mapě
1:200 000 listu Strakonice a nověji také Z. Hrkal – J. Krásný – R. Tonner (1994), kteří se
zaměřily na lokální dílčí oblasti západočeského regionu, mj. právě na oblast Blovic a okolí a
oblast Nepomuku.
Pro svrchně - proterozoické (algonkické) břidlice, droby a drobové břidlice jsou zde uváděny
hodnoty koeficientu transmisivity T = 5,4.10-5 až 1,1.10-4 m2/sec (v průměru T = 7,8.10-5
m2/sec), při indexu transmisivity Y = 3,4 až 6,2, což dle klasifikace Jetela (1979) odpovídá
třídě transmisivity IV a V. Pro oblast Blovic výše uvedení autoři uvádějí hodnoty Y = 4,0 – 4,5
(pro objekty hloubky 10 – 20 m) a Y = 4,6 – 5,5 (pro objekty hlubší).
Pro granity a granodiority středočeského plutonu jsou uváděny hodnoty koeficientu
transmisivity T = 6,0 – 8,4.10-5 m2/sec (v průměru T = 6,8.10-5 m2/sec), při indexu
transmisivity Y = 3,4 až 6,0, což dle klasifikace Jetela (1979) odpovídá třídě transmisivity V.
V oblasti Nepomuku výše uvedení autoři uvádějí hodnoty Y = 2,6 – 5,3 (pro objekty hloubky
do 10 m) a Y = 3,6 – 5,3 (pro objekty hlubší jak 20 m). Pro obě oblasti Blovic a Nepomuku
došli ke shodným závěrům, že výrazně příznivější vodonosné parametry vykazují hlubší vrty
situované do níže položených oblastí terénních depresí, oproti objektům mělčím situovaným
navíc v oblasti elevací a terénních vyvýšenin.
Pro pararuly západně od Kasejovic mezi granodiority blatenského a klatovského typu jsou
potom uváděny hodnoty koeficientu transmisivity T = 3,4.10-5 až 1,1.10-4 m2/sec (v průměru T
= 1,4.10-4 m2/sec), při indexu transmisivity Y = 3,5 až 5,8, což dle klasifikace Jetela (1979)
odpovídá třídám transmisivity IV.
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Pro kvartérní fluviální uloženiny údolní nivy Úslavy je uváděna hodnota koeficientu
transmisivity T = 1,1.10-4 m2/sec, při indexu transmisivity Y = 4,2 až 5,7, což dle klasifikace
Jetela (1979) odpovídá třídám transmisivity IV.

Základní charakteristiky dalších geofaktorů
Sesuvná území
V registru těchto jevů není ani v bezprostřední zájmové oblasti vedení daných úseků silnice,
ani v širším přilehlém okolí evidován žádný prostor se zjištěnou potencionální či aktivní
nestabilitou.

Poddolovaná území
Oblast širšího vedení trasy je územím s dlouholetou hornickou činností. Těžební činnost byla
změřena jednak na Fe rudy, dále na polymetalické rudy a zejména potom na zlatonosnou
rudu a nověji i na radioaktivní suroviny. V oblasti 1. úseku se drobná stará důlní díla
zaměřená na těžbu Fe rud a Fe kyzu (pyritu) nacházejí při Z okolí obce Seč (e.č. 949 - Seč),
na vrchu Suš při JZ okolí obce Chocenická Lhota (e.č. 945 – Kotousov – Suš). V širším okolí
2. úseku se potom nacházejí rozsáhlejší poddolované důlní prostory po těžbě
polymetalických rud (e.č. 960 – Kokořov – Novotníky – Prádlo) a dále především novější
důlní díla z průzkumných a těžebních prací na radioaktivní Mo – V – U surovinu – (e.č. 971 –
Novotníky) a zejména (e.č. 991 – Prádlo) v prostoru vrchu Na skalici bezprostředně J od
obce Prádlo. V širším okolí dalších úseků se již vyskytují pouze velmi stará důlní díla
změřená na těžbu zlatonosné rudy (e.č. 1037 – Nepomuk – přímo ve středu města), (e.č.
1150 Podhůří – vlevo od koncového úseku). Přímo pod stávající silnici I/20 zasahuje potom
rozsáhlé poddolované území (e.č. 1226 – Kasejovice – Životice s těžební šachtou Alois –
e.č. 16048), ale až za koncem 5. úseku v prostoru průjezdu lesním porostem mezi Životicemi
a Kasejovicemi.

2.5

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Přírodní zdroje
Z širšího regionálního pohledu byly nebo jsou v nejbližším i širším okolí zájmového území
evidovány nebo využívány přírodní zdroje pevné a tekuté povahy. Ze zdrojů pevné povahy to
jsou zemědělská a lesní půda, cihlářská surovina, horniny s využitím pro stavební účely
(stavební a dekorační kámen, štěrk, kamenivo) a horniny jak s obsahem rud, tak horniny
nerudní (křemenná surovina). Ze zdrojů tekuté povahy to jsou potom prosté podzemní vody
a povrchové vody.

Zemědělská a lesní půda
Příslušné údaje o převládajícím charakteru zdejších zemědělských půd jsou uvedeny v kap.
2.4. Nové trasy silnice I/20 se dotknou i pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu
půd, které jsou využívány jako orná půda, tak i jako luční porosty. Lesní půda bude dotčena
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ve zcela minimálním rozsahu, neboť v lesních úsecích jsou vyhledávací trasy nového vedení
silnice vedeny převážně v trase stávající silnice.

Horniny s využitím pro stavební a dekorační účely
Přímo v trase variantního vedení přeložky silnice bylo v minulosti těženo stavební kamenivo
ze Z úbočí vrchu Na Skalici při V okraji obce Novotníky (varianta úseku 2.2.). Dnes je prostor
tohoto místního lomu rekultivován. V širším okolí celé trasy přeložky silnice jsou evidovány
tyto dobývací prostory: DP č. 70243 Mítkov (18 km S od Nepomuku) s těžbou stavebního
kameniva – provozovatel TARMAC CZ a.s. Liberec, DP č. 70253 a 70930 Defurovy Lažany
(7 km J od Životic) s těžbou jak stavebního kamene – granodioritu, tak i dekorativního
kamene pro ušlechtilou kamenickou výrobu – provozovatel Průmysl kamene a.s. Příbram.
Obdobně pro dekorativní účely je těžen i mramor u Nehodiv – DP. Č. 60251 (8 km j od
Nepomuku) – provozovatel Pražský kamenoservis s.r.o. Praha 10. Další nejbližší evidované
dobývací prostory se při začátku úseku nacházejí především v nejbližším J a JV okolí města
Plzně (cca 15 km SZ od Seče) – DP č. 70251 – Štěnovice, DP č. 70575 Koterov a DP č.
70718 - Litice s těžbou stavebního kameniva – provozovatel TARMAC CZ a.s. Liberec.
Těžené štěrkopísky byly dobývány např. při SZ okolí města Plzně – DP e.č. 70801 – Kůští
(cca 25 km SZ od Seče). Při konci úseku za Životicemi jsou potom evidovány četné
kamenolomy v blízkosti města Blatná (cca 15 – 25 km V – JV od Životic) – např. DP.č. 70806
– Blatná, DP č. 71120 Drahenický Málkov, DP č. 71146 Chlum u Blatné a např. DP č. 70934
Vahlovice, kde byly vesměs těženy granodiority blatenského typu jak na stavební kamenivo,
tak jako dekorační kámen pro ušlechtilou kamenickou výrobu.
Z aktuálně činných a těžených dobývacích prostorů se nejblíže nachází kamenolom
Mítkov (18,5 km S od Nepomuku – provozovatel TARMAC CZ a.s. Liberec), kamenolom
Horažďovice (26,2 km JZ od Nepomuku – provozovatel TERASO s.r.o. Horažďovice),
kamenolom Svrčovec u Klatov (30,7 km JZ od Nepomuku – provozovatel TARMAC CZ a.s.
Liberec) a kamenolom Litice (37,5 km SZ od Nepomuku, 26,4 km od Seče – provozovatel
TARMAC CZ a.s. Liberec). Nejbližší činná pískovna je otevřena u obce Vejprnice (32,0 km
S od Seče – provozovatel BÖGL a KRÝSL k.s. Dobřany).

Rudy
Koncová oblast řešených úseků tras přeložky silnice byla známa těžbou zlatonosných rud.
Prostory s ložiskovou ochranou této rudy jsou evidovány již jen při S a J okolí města
Kasejovice (cca 5 km za koncem řešeného úseku silnice). Další ochrana rudních ložisek se
týká cínové a wolframové rudy u obce Nekvasovy (cca 4 km J od koncového úseku silnice).

Nerudní suroviny
Přímo v zájmovém prostoru nového vedení silnice I/20 nejsou tyto suroviny chráněny.
Nejbližší chráněné území tohoto typu, chránící křemennou surovinu je registrováno u obce
Újezd u Horšic (cca 8 km Z od trasy silnice).

Cihlářská surovina
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Přímo v zájmovém prostoru variantního vedení výhledových tras silnice I/20 nejsou
evidovány zdroje prachovitých cihlářských hlín - suroviny pro cihlářskou výrobu. Nejblíže
trase se při ZÚ vyskytuje CHLÚ č. 05840001 této suroviny při Z okraji města Blovice.
Registrovaným majitelem těžebních práv je Petr Čejka Kralupy nad Vltavou (IČO 13269381).
Další chráněné, ale dosud netěžené ložisko této suroviny se nachází na katastru obce
Borovy (cca 15 km Z od trasy silnice).

Vodohospodářské využívání oblasti
Podél celé trasy posuzovaného záměru přeložky silnice I/20 jsou využívány podzemní vody
pro vodárenské zásobování okolních obcí a měst. V daném území se však nejedná o
centralizované výrazně hlubinné a intenzivní využívání rozsáhlé nádrže podzemních vod, ale
spíše o lokální mělčí zdroje podzemních vod, určené pro zásobování každé samostatné
obce, či města. Tyto skutečnosti zároveň vyžadují bezprostřední důraznější způsob ochrany
těchto zdrojů. V první polovině sledované oblasti zde tak samostatné dílčí zdroje mají obce
Seč, Chocenická Lhota, Kotousov, Zhůř, Měcholupy, Prádlo i osada Borek. Obec Chocenice
využívá zdroje v Kotousově.
V oblasti města Nepomuk se nacházejí 3 oblasti jímání podzemní vody: Nepomuk – Klášter
(S od města v údolní nivě řeky Úslavy), Nepomuk – Dvorec (V od města s jímáním vody
v údolí Myslivského potoka) a především Nepomuk – Klejnot (JZ od města s jímáním
podzemní vody v údolí potoka Mihovka). Vodárenské zásobování města pitnou vodou však
prošlo dlouholetým vývojem. Již v letech 1931 - 1932 byly v údolí Mihovky při J okraji
Nepomuku vyhloubeny firmou Chmelík Praha dvě velkoprofilové roubené studny průměru 4
m s vyzdívkou z pálených cihel hloubky 14 m. Právě tyto studny měly být hlavními zdroji
vody pro plánovanou realizaci veřejného vodovodního řadu města. Pro nedostatek
finančních prostředků k realizaci vodovodu v této době však nedošlo. Vodovod z tohoto
prostoru byl realizován až koncem 60. tých let minulého století, kdy tyto studny byly v letech
1964 – 1965 posíleny o dva hydrogeologické vrty HV1/65 hloubky 15 m (JZ od studny S1) a
HV4/65 hloubky 12 m (S od studny S2). V prostoru těchto studní vznikla následně i úpravna
vody, zejména s cílem eliminace nadlimitních obsahů Mn, Fe a později i radonu. Z hlediska
pohledu vedení silnice I/20 se vodárenský prostor úpravny a starých studní nachází právě
mezi vedením variant silnice 3.1. a 3.2. V dalším období zde vznikla celá řada vodárenských
vrtů, přičemž se postupně zvyšovala hloubka vodárenských vrtů z cca 20 m až do 70 m a
polohy vrtů se více vzdalovaly od Nepomuku směrem k JZ (k rybníku Klejnot) a k J (směrem
ke Kozlovicím), přičemž vodárenské využívání mělčích zdrojů podzemní vody bylo postupně
opouštěno. Na přelomu století tak zde byly vodárensky využívány vrty HJ14/87 hloubky 58 m
(později označovaný jako K1), NV2/94 hloubky 51 m (později označovaný jako K2) a HV3/84
hloubky 70 m. V posledním období (roku 2007) v tomto prostoru (cca 50 – 150 m J až JZ od
vedení trasy varianty 3.2.) vznikly dva nové vodárenské vrty HV01/07 hloubky 49 m a
HV02/07 hloubky 58 m, které byly následně napojeny na vodovodní řad města. Realizaci vrtů
předcházel důkladný geofyzikální průzkum nejmodernějšími metodami, který odhalil
tektonicky a přirozeně vzniklé oslabené puklinové zóny v krystalinickém podloží směřující od
JZ,J,JV k SV,S,SZ, což jsou zároveň hlavní generelní směry proudění zde se vyskytující
podzemní vody. Z hlediska zkvalitňování kontroly jakosti vody se u těchto nových zdrojů však
stal problémem zvýšený obsah radioaktivních prvků.
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V koncové části posuzovaného úseku silnice mají samostatné zdroje obce Mileč, Mohelnice i
Životice.
Téměř výhradním provozovatelem všech těchto zdrojů je vodárenská společnost Kanalizace
a vodovody Starý Plzenec a.s., Sedlec 195, 332 02 Stárý Plzenec (IČO 617 78 079). Dle
údajů z roku 2004 společnost uvádí v dílčích jímacích územích následující objemy vyrobené
pitné vody a počty zásobených obyvatel napojených na veřejnou síť hromadného
vodárenského zásobování takto (dle www.kav-plzenec.cz)
jímací území

objem vyrobené a
dodané pitné vody (v
1000 m3/rok)

obyvatel v k.ú.

Seč
Chocenice

celkem

obyvatel zásobených
pitnou vodou ze sítě
KAV a.s.

%

2.679

267

110

41

15.670

427

250

59

339

300

180

60

Nepomuk

15.875

3.421

1.600

47

Mileč - Maňovice

2.389

123

100

77

- obec, město

Prádlo
Novotníky

2.6

-

Fauna a flóra

Z hlediska biologického (posouzení fauny, flóry a ekosystémů) byla lokalita navštívena
odborníkem na faunu, flóru a ekosystémy. Byl proveden základní faunistický a floristický
průzkum. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v popisu současného stavu lokality. Vhledem ke
stavu a charakteru lokality, byla věnována pozornost možným cenným druhům fauny a flóry.
Trasa byla sledována především v jarním až pozdně jarním aspektu.
Fauna
1. úsek, I/20 Chocenice, obchvat
V uvedené části území záměru I/20 – vyhledávací studie silniční trasy v úseku Seč Nepomuk – Životice se nachází několik cenných biotopů, které jsou refugiem pro některé
modelové skupiny hmyzu v otevřené kulturní krajině. Jde o tyto lokality:
Systém biokoridorů lokálního SES 1. úseku I/20 Chocenice (obchvat) protínající komunikaci
č. 20, především jeho jižní okraj (obr. 6). Tvoří jej prosvětlený lesní porost s dominantním
dubem (Quercus spp.) vhodný pro vývoj populací tzv. „světlinových“ druhů hmyzu, zejména
brouků, motýlů a blanokřídlých vzhledem k období sledování nebylo možné provést
dostatečný průzkum, neboť vývoj populací dosahuje optima v období červen – červenec pro
relevantní sledování..
Biokoridor a biocentrum lokálního SES při jižním okraji kosené mezofilní louky nedaleko
samoty Suš, představují mozaiku výhřevných a vlhčích biotopů
Z bezobraltých je zde významný výskyt zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta.)
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Podél lesního lemu západně od samoty Suš se vyskytuje rosnička zelená (Hyla arborea)
(druh silně ohrožený) a ropucha obecná (Bufo bufo) (druh ohrožený) a ze šupinatých plazů
ještěrka obecná (Lacerta agilis) (druh silně ohrožený). Z ptáků se vyskytuje v místě
alternativního napojení ťuhýk obecný (Lanius collurio) (druh ohrožený).

Rosnička zelená – lokalita Suš
2. úsek, Měcholupy-Klášter
Vlhká aluviální louka (obr. 18, 19) mezi PTP 8,999.970 a KP 9,431.369, VARIANTA „2.1“ (dl.
3,50 km) u obce Prádlo. Varianta silniční trasy S11,5/80 v tomto úseku, je ohleduplnější
k biokoridoru regionálního SES u PK 9,149.970 protínající již stávající komunikaci č. 20.
Doporučuji však další zoologický průzkum.
Biokoridor lokálního SES a biocentrum regionálního SES ve druhém úseku I/20, trasy
S11,5/80 P4/30, VARIANTA „2.2“ (dl. 5,90 km, resp. 6,00 km) u obce Měcholupy. Trasa
protíná vlhčí společenstva luk v nivě vodoteče. Vzhledem k mokřadnímu charakteru lokality
je rozvoj stanovišť a na nich vázaných populací cenných organizmů posunut do období
letních měsíců.
Biocentrum regionálního SES v říční nivě Úslavy tvořeno velmi cennou plochou aluviálních
psárkových luk v úseku trasy S11,5/80 TP 9,838.774, VARIANTA „2.2“ (dl. 5,90 km, resp.
6,00 km) u obce Novotníky. Navržená trasa zasahuje do tohoto území citlivě přemostěním.
Nicméně narušuje stromové patro cílových lužních dřevin, které u některých jedinců slouží
jako doupné stromy pro dutinové hnízdiče z řad xylobiontních organismů (KONVIČKA et al.
2005). Lokalita je dále stanovištěm recentní populace modráska bahenního (Maculinea
nausithous), jež se vyskytuje převážně na extenzivně obhospodařovaných vlhkých loukách
s dominantním krvavcem totenem (Sanguisorba officinalis) a zachovalým vodním režimem.
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Přestože u nás není v současnosti ohrožen, je legislativně chráněn. Podmínkou zachování
životaschopných populací je zachování vhodného vodního režimu na lokalitách.

Silnicni trasa S11,5 80 TP 9,838.774, VARIANTA 2.2 dl. 5,90km-(6,00_km)
Novotniky - aluviální louka s krvavcem

Jelikož je vývoj jednogenerační bude třeba provést další letní exkurzi (červenec – srpen)
k upřesnění lokalizace populace druhu v lokalitě výskytu. Ve sledovaném úseku zjištěny
cenné následující druhy živočichů.
VARIANTA „2.2“ dl. 5,90 km (6,00 km) Měcholupy
Lokální biokoridor s regionálním biocentrem (RBC) ÚSES v úseku bezejmenné vodoteče.
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)
Druhý úsek I/20 Měcholupy – Klášter (Silniční trasa VARIANTA „2.2“ dl. 5,90 km (6,00 km)
Novotníky).
Regionální biocentrum SES podél říční nivy Úslavy. Zachovalý fragment aluviální psárkové
louky svazu Alopecurion pratensis s převládajícím krvavcem totenem (Sanguisorba
officinalis). Nejcennější zkoumaná plocha. Z lokality čtverce č. 6447 síťového mapování
fauny byl do roku 2000 pozorován modrásek bahenní, Maculinea nausithous
(Bergsträsser, 1779) (BENEŠ & KONVIČKA 2008).
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) – ohrožený,
modrásek bahenní (Maculinea
nausithous)- ohrožený. Z obratlovců se v lokalitě vyskytuje cenný druh konipas horský
(Motacilla cinerea), žluna zelená (Picus viridis) a druh vázaný na vodní prostředí toku
ledňáček říční (Alcedo athis) (druh ohrožený).
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Zlatohlavek tmavy na lokalitě

3. úsek, I/20 Nepomuk, obchvat
Silniční trasa, VARIANTA „3.1“ dl. 5,60 km
Regionální biokoridor SES spojující nivu říčky Mihovky s regionálním biocentrem Šibenice
(515 m n.m.). Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) (druh ohrožený). Jinak běžné druhy
obratlovců. Např. ptáci konipas bílý (Motacila alba), stehlík obecný (Carduelis carduelis),
strakapoud velký (Dendrocopos major) atp.
Silniční trasa, VARIANTA „3.2“ 3.úsek I/20 Nepomuk, obchvat dl. 6,10 km.
Bifurkace dvou regionálních biokoridorů SES východně od vrchu Šibenice (515 m n.m.)
v poloze Pincharty. Zlatohlávek tmavý
(Oxythyrea funesta) (druh ohrožený), dále
z ohrožených druhů ťuhýk obecný (Lanius collurio).
4. úsek, I/20 Třebčice-Mohelnice a 5. úsek, I/20 Mohlenice-Životice
Úsek vedený v převážné části po stávající komunikaci. Křížení s biokoridorem je
mimoúrovňové. Nezjištěny významné (zákonem chráněné ) druhy živočichů.

Flóra
Aktuální stav vegetace
1. úsek, I/20 Chocenice, obchvat
Při okrajích zpevněných komunikací zaznamenáme sporadickou vegetaci především
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých druhů svazu
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Cynosurion cristati (Matricaria discoidea, Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp.
major, Poa annua subsp. annua, Sagina procumbens, Achillea millefolium, Taraxacum sect.
Ruderali, Lolium perenne, Ranunculus repens), na které navazují travinobylinné silniční
příkopy, které jsou víceméně zapojené s celkovou pokryvností 90–100%. Jedná se o
antropicky podmíněnou vegetaci se zastoupením mezofilních a nitrofilních druhů květnatých
lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně s druhy ruderálních stanovišť, čímž
dochází k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními ruderálními společenstvy. Ráz
porostu určují zejména trávy jako Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata,
Alopecurus pratensis, Lolium perenne, Poa pratensis a dvouděložné byliny Geranium
pratense, Centaurea jacea agg., Leucanthemum vulgare agg., Rumex acetosa. V nižší
vrstvě bylinného patra se uplatňují Achillea millefolium, Cerastium holosteoides subsp.
triviale, Potentilla anserina, P. reptans, Ranunculus repens, Glechoma hederacea, Ajuga
reptans, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat., Vicia sepium, Veronica
chamaedrys. Vysokou stálost zde vykazují také okoličnaté byliny (Angelica sylvestris,
Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Heracleum sphondylium s. lat.,
Chaerophyllum aromaticum, Pastinaca sativa s. lat.). Na osluněných stanovištích je výrazná
přítomnost Festuca rubra s. lat., Agrostis capillaris, Trisetum flavescens, Festuca ovina s.
lat., Lotus corniculatus, Avenula pratensis subsp. pratensis, Centaurea scabiosa, Galium
mollugo agg., Fragaria vesca, Campanula rapunculoides, Hypericum spp., Linaria vulgaris,
Knautia arvensis subsp. arvensis, Silene latifolia subsp. alba, Trifolium campestre, T.
medium, Veronica officinalis, Rumex acetosella subsp. acetosella, Rubus spp., Hieracium
murorum.
Lesní porosty, které jsou v kontaktu s 1. úsekem plánované trasy silnice I/20 Seč-Životice
tvoří monokultury s nepůvodními dřevinami (Picea abies, Pinus spp., Larix decidua, Fraxinus
excelsior, Populus tremula). Keřové patro v těchto fytocenózách zpravidla chybí, pokud je
vyvinuto zmlazují zde především listnaté dřeviny lesních lemů (Quercus robur, Q. petraea,
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, z keřů Sambucus nigra). Fyziognomii bylinného patra,
která vzhledem k vysokému zápoji jehličnanů dosahuje pokryvnosti do 30%, určují běžně se
vyskytující subacidofilní a mezofilní lesní druhy listnatých lesů Hieracium lachenalii,
Hieracium murorum, Geranium robertianum, Luzula luzuloides s. lat, Mycelis muralis. Poa
nemoralis s. lat., Senecio ovatus, Rubus spp. Lesní lemy jsou formovány zejména
náletovými dřevinami (Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Sorbus aucuparia
subsp. aucuparia, Fraxinus excelsior, Acer psudoplatanus, A. campestre, Malus domestica,
Quercus robur, Q. petraea, Prunus avium, P. spinosa, Euonymus europaea, Corylus
avellana, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Crataegus spp., Rosa spp. Enklávy porostů
v lesních komplexech, s hladinou podzemní vody ležící v malé hloubce, se vyznačují
jednoduchou vertikální strukturou – většinou jsou tvořeny pouze stromovým a bylinným
patrem, které jsou druhově velmi chudé. V keřovém patru, pokud je vyvinuto, zmlazují
především listnaté dřeviny stromového patra (Betula pendula, Populus tremula, Quercus
robur, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, z keřů
Frangula alnus, Sambucus nigra, S. racemosa). Hlavním faktorem pro vývoj bylinného patra
je dostatek světla. V roli dominanty se střídají mezofilní druhy řádu Fagetalia (Fragaria
viridis, Glechoma hederacea, Senecio ovatus, Rubus idaeaus, R. fruticosus agg.), druhy
hygrofilních opadavých listnatých lesů (Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Galium
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aparine, Geranium robertianum, Carex brizoides, Equisetum arvense) a druhy nitrofilních
lemů (Geum urbanum, Chelidonium majus, Ranunculus repens, Impatiens parviflora).
U rozptýlené nelesní dřevinné vegetace je stromové a keřové patro formováno zejména
náletovými dřevinami (Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Sorbus aucuparia
subsp. aucuparia), doprovázené stanovištně náročnějšími druhy (Fraxinus excelsior, Acer
psudoplatanus, A. campestre, Picea abies, Malus domestica, Quercus robur, Q. petraea,
Prunus avium, P. domestica, P. spinosa, Euonymus europaea, Aesculus hippocastanum,
Corylus avellana, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Crataegus spp., Rosa spp).
V bylinném podrostu zaznamenáme především nitrofyty a sciofyty (Rubus spp., Poa
nemorosa, Geranium robertianum, Rumex obtusifolius, Anthriscus sylvestris, Chelidonium
majus, Galium aparine, Impatiens parviflora, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Urtica
dioica, Arctium spp., Artemisia vulgaris) z důvodu nižší světelné intenzity. V rozvolněných
porostech s dostatečným světelným zářením je přízemní vrstva doplněna o Ranunculus spp.,
Geum urbanum, Geranium pratense, Cruciata glabra, Cerastium holosteoides subsp. triviale,
Glechoma hederacea.
Polní monokultury v 1. úseku trasy mají vlivem komplexních intenzifikačních faktorů velmi
redukovanou druhovou skladbu plevelové vegetace. V ochuzeném společenstvu, které se
vyskytuje velmi sporadicky hlavně na polních okrajích, dominují skutečně hospodářsky
významné plevele jako Avena fatua, Galium aparine, Fallopia convonvulus. Současně zde
zaznamenáme i malé procento plevelů z třídy Secalietea jako Brasica napus subsp. napus,
Chenopodium album, Capsella bursa-pastoris, Lamium, amplexicaule, L. purpureum,
Raphanus raphanistrum, Thlaspi arvense. Tam, kde jsou agrocenózy v kontaktu s liniemi
cest a silnic je segetálová vegetace doprovázena ruderálními druhy s dominantními Cstratégy a synantropními taxony. V kontaktu s lučním porostem jsou polní kultury obohaceny
o druhy svazu Arrhenatherion elatioris.
Intenzivně využívané luční porosty jsou zcela zapojené s výraznou převahou přisévaných
druhů trav (Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Lolium spp., Festuca spp., Poa
pratensis, Trisetum flavescens) a několika dalších C-strategů (Artemisia vulgaris, Cirsium
arvense, Heracleum sphondylium s. lat.), které tvoří nejvyšší patro. Nižší patro je
reprezentováno druhy Cerastium holosteoides subsp. triviale, Taraxacum sect. Ruderalia,
Trifolium repens, Veronica chamaedrys. Floristicky hodnotnější jsou zcela zapojené druhově
středně bohaté luční porosty vlhkých až pomáčených glejových půd, většinou dobře
zásobené živinami, podél vodních toků s výskytem Alopecurus pratensis, Festuca pratensis,
F. rubra s. lat., Holcus lanatus, Poa palustris subsp. palustris, Agrostis stolonifera,
Taraxacum sect. Ruderalia, Myosotis palustris s. lat., Lathyrus pratensis, Cardamine
pratensis, Sanguisorba officinalis. K výraznějšímu barevnému fenologickému aspektu
přispívají i Bistorta major, Cirsium spp Ranunculus acris subsp. acris, R. auricomus agg,
Lychnis flos-cuculi. U těchto porostů se výrazně projevuje ukončení managementu (absence
sečení). Dochází k poklesu druhové diverzity naúkor zvyšující se biomasy dominant (Scirpus
sylvaticus, Filipendula ulmaria, Symphytum officinale, Aegopodium podagraria, Rumex
obtusifolius, Urtica dioica).
Bylinné břehové porosty upravených drobných vodních toků tvoří druhy jako Phalaris
arundinacea, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Cirsium oleraceum,
Epilobium angustifolium, E. hirsutum, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius subsp.
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elatius, Festuca spp., Heracleum sphondylium s. lat. Z dalších druhů významného zapojení
dosahují druhy řádu Arhenatheretalia (Anthriscus sylvestris, Dactylis glomerata) a třídy
Molinio-Arrhenatheretea (Alopecurus pratensis, Convonvulus arvensis, Lycopus europaeus,
Phalaris arundinacea, Poa pratensis, Poa trivialis, Symphytum officinale), s vyšší pokryvností
se vyskytují ruderální druhy (Galium aparine, Rumex obtusifolius, Cirsium arvense, Urtica
dioica). Dřevinné patro tvoří Salix fragilis, Sx caprea a keřové druhy vrb, Alnus glutinosa,
Betula pendula, Fraxinus excelsior, Populus tremula.
Boční rybník na Komoranském potoce tvoří porosty Salix caprea, Sx. fragilis, Sx. cinerea.
V bylinném patru zaznamenáme Chaerophyllum hirsutum, Epilobium hirsutum, Lysimachia
vulgaris, Lythrum salicaria, Taraxacum sect. Ruderalia, Phalaris arundinacea,
Pseudolysimachion maritimum, Lycopus europaeus, Scrophularia nodosa, Ranunculus
repens aj. Na vodní plochu navazuje remízek s Alnus glutinosa, kde v bylinném patře
převažují vlhkomilné lesní druhy (Aegopodium podagraria, Impatiens parviflora, Anthriscus
sylvestris, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Rubus spp., Urtica dioica). Na jaře je
nevýrazně vyvinutý aspekt jarních geofytů (Ficaria bulbifera, Anemone nemorosa).

Doprovodna komunikace S7,5 60 Sec. Dominantní borovice lesní.

2.úsek, Měcholupy-Klášter
Při okrajích komunikací zaznamenáme sporadickou vegetaci především jednoletých druhů
třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých druhů svazu Cynosurion cristati
(Matricaria discoidea, Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp. major, Spergularia
rubra, Poa annua subsp. annua, Sagina procumbens, Achillea millefolium, Taraxacum sect.
Ruderali, Lolium perenne, Ranunculus repens).
Liniové biotopy v území záměru stavby jsou tvořeny travinobylinnými porosty, které jsou
víceméně zapojené s celkovou pokryvností 90–100%. Jedná se o antropicky podmíněnou
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vegetaci v jejimž druhovém složení se vyskytují mezofilní a nitrofilní druhy květnatých lučních
porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně s druhy ruderálních stanovišť, čímž dochází
k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními ruderálními společenstvy. Pokud jsou tyto
porosty pravidelně sečeny, určují ráz porostu zejména trávy jako Arrhenatherum elatius
subsp. elatius, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Poa pratensis a dvouděložné byliny
Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Anthriscus sylvestris, Geranium
pratense, Heracleum sphondylium s. lat., Centaurea jacea agg., Leucanthemum vulgare
agg., Pastinaca sativa s. lat., Rumex acetosa. V nižší vrstvě bylinného patra se uplatňují
Achillea millefolium, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Medicago lupulina, Taraxacum
sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat., Vicia sepium, Glechoma hederacea, P. reptans,
Ranunculus repens, Veronica chamaedrys. Vysokou stálost zde vykazují druhy suchých
trávníků Agrostis capillaris, Linum catharticum, Galium verum, Hypericum perforatum,
Festuca ovina s. lat., Lotus corniculatus, Avenula pratensis subsp. pratensis, Centaurea
scabiosa, Origanum vulgare, Trifolium campestre. Pokud tyto travinobylinné linie sousedí
s bloky orné půdy nebo pokud u nich není zajištěná pravidelná seč, převládají v porostu
ruderální a invazní druhy jako např. Artemisia vulgaris, Lactuca seriola, Lepidium ruderale,
Sisymbirum officinale, Cirsium arvense, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Cichorium
intybus, Potentilla anserina, Rumex obtusifolius, R. crispus, Arctium tomentosum, Armoracia
rusticana, Urtica dioica, Tanacetum vulgare, Lupinus polyphyllos. Protihlukové stěny silnic
tvoří stromořadí Populus x canadensis, P. nigra cv.“Italica“, Tilia cordata, Acer
pseudoplatanus, Aesculus hippocastanea, ovocné kultivary dřevin a náletové dřeviny
(Populus tremula, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia
aj.)
Polní monokultury v 2. úseku trasy mají vlivem komplexních intenzifikačních faktorů velmi
redukovanou druhovou skladbu plevelové vegetace. V ochuzeném společenstvu, které se
vyskytuje velmi sporadicky hlavně na polních okrajích, dominují skutečně hospodářsky
významné plevele jako Avena fatua, Galium aparine, Fallopia convonvulus. Současně zde
zaznamenáme i malé procento plevelů z třídy Secalietea jako Brasica napus subsp. napus,
Chenopodium album, Capsella bursa-pastoris, Lamium, amplexicaule, L. purpureum,
Raphanus raphanistrum, Thlaspi arvense. Tam, kde jsou agrocenózy v kontaktu s liniemi
cest a silnic je segetálová vegetace doprovázena ruderálními druhy s dominantními Cstratégy a synantropními taxony. V kontaktu s lučním porostem jsou polní kultury obohaceny
o druhy svazu Arrhenatherion elatioris.
Intenzivně využívané travinobylinné porosty jsou zcela zapojené s výraznou převahou
přisévaných druhů trav (Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Lolium spp., Festuca spp.,
Poa pratensis, Trisetum flavescens) a několika dalších C-strategů (Artemisia vulgaris,
Cirsium arvense, Heracleum sphondylium s. lat., Rumex obtusifolius), které tvoří nejvyšší
patro. Nižší patro je tvořeno druhy, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Taraxacum sect.
Ruderalia, Trifolium repens, Veronica chamaedrys. Z botanického hlediska se jako
významnější jeví druhově bohaté maloplošné záhumenní louky pravidelně extenzivně
obhospodařované, s pokryvností dvojvrstevného bylinného patra dosahující 100%. Porosty
jsou středně druhově bohaté s výskytem druhů svazu Arrhenatherion elatioris
(Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Geranium pratense, Dactylis glomerata, Trisetum
flavescens, Plantago lanceolata, Ranunculus acris subsp. acris, Leontodon spp.,
Leucanthemum vulgare agg.). Ve fytocenozách zaznamenáme dále diagnostické druhy
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svazu Molinion caeruleae (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, Lychnis flos-cuculi,
Ranunculus. auricomus agg., Rumex acetosa, Cardamine pratensis, Luzula campestris,
Festuca rubra s. lat.) a ostatní druhy s vyšší frekvencí Achillea millefolium, Cerastium
holosteoides subsp. triviale, Galium verum, Crepis biennis, Heracleum sphondylium s. lat.,
Lathyrus pratensis, pampelišky ze skupiny Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s.
lat., Veronica chamaedrys.
V celkové skladbě lesních porostů převládá Picea abies. Významně jsou zastoupeny
Populus tremula, Betula pendula, Salix caprea, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, Fraxinus
excelsior, Larix decidua, Quercus robur, Q. petraea. Keřové patro v těchto fytocenózách
zpravidla chybí, pokud je vyvinuto zmlazují zde především listnaté dřeviny lesních lemů a
z keřů Sambucus nigra. Fyziognomii bylinného patra, která vzhledem k vysokému zápoji
jehličnanů dosahuje pokryvnosti do 30%, určují běžně se vyskytující subacidofilní a mezofilní
lesní druhy listnatých lesů Hieracium lachenalii, Hieracium murorum, Geranium robertianum,
Luzula luzuloides s. lat, Mycelis muralis. Poa nemoralis s. lat., Senecio ovatus, Rubus spp.
V rozvolněné vegetaci porostních lesních plášťů je stromové a keřové patro formováno
zejména náletovými dřevinami (Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Sorbus
aucuparia subsp. aucuparia, Fraxinus excelsior, Acer psudoplatanus, A. campestre, Malus
domestica, Quercus robur, Q. petraea, Prunus avium, Prunus spinosa, Euonymus europaea,
Corylus avellana, Sambucus nigra, S. racemosa, Ligustrum vulgare, Crataegus spp., Rosa
spp.
U nelesní dřevinné vegetace je stromové a keřové patro formováno zejména náletovými
dřevinami (Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Sorbus aucuparia subsp.
aucuparia) a doplněné stanovištně náročnějšími listnáči (Fraxinus excelsior, Acer
psudoplatanus, A. campestre, Picea abies, Malus domestica, Quercus robur, Q. petraea,
Prunus avium, P. domestica, P. spinosa, Euonymus europaea, Aesculus hippocastanum,
Corylus avellana, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Crataegus spp., Rosa spp.).
V bylinném podrostu zaznamenáme především nitrofyty a sciofyty (Rubus spp., Poa
nemorosa, Geranium robertianum, Rumex obtusifolius, Anthriscus sylvestris, Chelidonium
majus, Galium aparine, Impatiens parviflora, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Urtica
dioica, Arctium spp., Artemisia vulgaris) z důvodu nižší světelné intenzity. V rozvolněných
porostech s dostatečným světelným zářením je přízemní vrstva doplněna o Ranunculus spp.,
Geum urbanum, Geranium pratense, Cruciata glabra, Cerastium holosteoides subsp. triviale,
Glechoma hederacea.
Bylinné břehové porosty upravených drobných vodních toků tvoří druhy jako Phalaris
arundinacea, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Cirsium oleraceum,
Epilobium angustifolium, Bidens spp., Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Festuca spp.,
Heracleum sphondylium s. lat. Z dalších druhů významného zapojení dosahují druhy řádu
Arhenatheretalia (Anthriscus sylvestris, Dactylis glomerata) a třídy Molinio-Arrhenatheretea
(Alopecurus pratensis, Convonvulus arvensis, Lycopus europaeus, Phalaris arundinacea,
Poa pratensis, Poa trivialis, Symphytum officinale), s vyšší pokryvností se vyskytují ruderální
druhy (Galium aparine, Rumex obtusifolius, Cirsium arvense, Urtica dioica). Dřevinné patro
tvoří Salix fragilis, Sx caprea a keřové druhy vrb, Alnus glutinosa, Betula pendula, Fraxinus
excelsior, Populus tremula. Drobné toky jsou doprovázené druhově středně bohatými lučními
porosty, které vlivem opuštěného managementu podléhají rychle sukcesi. Dochází k poklesu
druhové diverzity naúkor zvyšující se biomasy dominant (Cirsium oleraceum, vzácně i
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druhem Cirsium rivulare a C. palustre, Filipendula ulmaria subsp. ulmaria, Symphytum
officinale, Geranium palustre, Galium palustre s. str., Lysimachia vulgaris, Juncus effusus,
Poa palustris subsp. palustris, Alopecurus pratensis, Scirpus sylvaticus). Tam, kde jsou louky
pravidelně kosené, můžeme sledovat výrazný barevný fenologický aspekt vlhkomilných až
mezofilních druhů bylin (Lychnis flos-cuculi, Ranunculus acris subsp. acris, R. auricomus
agg, Anthriscus sylvestris, Sanguisorba officinalis, Crepis paludosa. Lathyrus pratensis,
Bistorta major, Cardamine pratensis a trav Festuca pratensis, Festuca rubra s. lat., Holcus
lanatus, Poa palustris subsp. palustris).
3. úsek, I/20 Nepomuk, obchvat
V celkové skladbě lesních porostů v 3. úseku obchvatu převládá Picea abies. Významně
jsou zastoupeny Populus tremula, Betula pendula, Salix caprea, Sorbus aucuparia subsp.
aucuparia, Fraxinus excelsior, Larix decidua, Quercus robur, Q. petraea. (Picea abies, Pinus
spp., Larix decidua, Populus tremula). Keřové patro v těchto fytocenózách zpravidla chybí,
pokud je vyvinuto zmlazují zde především listnaté dřeviny lesních lemů (Quercus robur, Q.
petraea, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, z keřů Sambucus nigra). Druhově zajímavé
jsou v tomto úseku drobné remízky s přirozeným zastoupením Pinus sylvestris s příměsí
Quercus petraea, Tilia cordata, Betula pendula, Populus tremula a Sorbus aucuparia, Prunus
avium. Zmlazené dřeviny stromového patra jsou nejdůležitější složkou keřového patra.
Pokryvnost bylinného patra kolísá v souvislosti se zastíněním stromového patra. V roli
dominanty se střídají mezofilní druhy (Hieracium murorum, Galium sylvaticum, Mycelis
muralis, Melampyrum pratense, Melica nutans, Poa nemoralis s. lat., Senecio ovatus, Rubus
idaeaus, Rubus fruticosus agg.), acidofilní druhy (Deschampsia flexuosa, Luzula luzuloides,
Festuca ovina, Vaccinium myrtillus).
Bloky orné půdy mají v zájmovém území vzhledem k vyšší intenzitě obhospodařování,
aplikací minerálních hnojiv a používáním chemických prostředků ochrany rostlin velmi
redukovanou druhovou skladbu plevelové vegetace. V ochuzeném společenstvu, které se
vyskytuje jen velmi sporadicky, dominují skutečně hospodářsky významné plevele jako
Avena fatua, Galium aparine, Fallopia convonvulus. Současně zde zaznamenáme i malé
procento plevelů z třídy Secalietea jako Brasica napus subsp. napus, Capsella bursapastoris, Lamium, amplexicaule, L. purpureum, Medicago lupulina, Raphanus raphanistrum,
Thlaspi arvense, Viola arvensis. V kontaktu s navazujícími biotopy je segetálová vegetace
obohacena o ruderální druhy (Artemisia vulgaris, Dactylis glomerata, Echinochloa crus-gali,
Urtica dioica), o synantropní taxony (Cirsium arvense, Convonvulus arvensis, Elytrigia
repens, Plantago lanceolata, Tripleurospermum inodorum, Trifolium repens) a o druhy
trvalých travních porostů (Pastinaca sativa s. lat. Geranium pratense, Heracleum
sphondylium s. lat., Cerastium holosteoides subsp. triviale, Taraxacum sect. Ruderalia,
Veronica chamaedrys).
Vyskytující se průtočné rybníky v území obchvatu mají na svých okrajích vytvořenou
přirozenou zonaci společenstev. Na březích a v okolí rybníku jsou vyvinuta společenstva
svazu Phragmition communis. Rákosový porost je tvořený v rozmezí jedné až čtyř vrstev.
Pod vrstvou rákosu se často nacházejí ostřice (Carex acutiformis, Cx. acuta subsp. acuta,
Cx. vesicaria) a v nejnižší vrstvě rostliny plovoucí na vodní hladině a potopené ve vodě.
Početně velký podíl zaujímají také Equisetum fluviatale, Glyceria maxima, Phragmites
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australis, Sparganium erectum subsp. erectum a orobince (Typha angustifolia, T. latifolia).
V těsném kontaktu se svazem Phragmition communis můžeme v bylinném patře sledovat
mozaiku společenstev měnící se v závislosti na vlhkostním a živinovém gradientu. Rybníky
jsou ohraničeny vrbovými porosty doplněné o Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Picea abies,
Tilia cordata, Populus tremula, Sambucus nigra, S. racemosa, Frangula alnus, Viburnum
opulus, Prunus padus subsp. padus, Salix caprea, Sx. fragilis, keřové vrby a Acer spp.
Bylinné břehové porosty upravených drobných vodních toků tvoří druhy jako Phalaris
arundinacea, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Cirsium oleraceum,
Epilobium angustifolium, Bidens spp., Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Festuca spp.,
Heracleum sphondylium s. lat. Z dalších druhů významného zapojení dosahují druhy řádu
Arhenatheretalia (Anthriscus sylvestris, Dactylis glomerata) a třídy Molinio-Arrhenatheretea
(Alopecurus pratensis, Convonvulus arvensis, Lycopus europaeus, Phalaris arundinacea,
Poa pratensis, Poa trivialis, Symphytum officinale), s vyšší pokryvností se vyskytují ruderální
druhy (Galium aparine, Rumex obtusifolius, Cirsium arvense, Urtica dioica). Dřevinné patro
tvoří Salix fragilis, Sx caprea a keřové druhy vrb, Alnus glutinosa, Betula pendula, Fraxinus
excelsior, Populus tremula. Drobné toky jsou doprovázené druhově středně bohatými lučními
porosty, ve kterých společenstva podléhají rychleji sukcesi vlivem absence kosení. Dochází
k poklesu druhové diverzity naúkor zvyšující se biomasy dominant (Cirsium oleraceum,
vzácně i druhem Cirsium rivulare a C. palustre, Filipendula ulmaria subsp. ulmaria,
Symphytum officinale, Geranium palustre, Galium palustre s. str., Lysimachia vulgaris,
Juncus effusus, Poa palustris subsp. palustris, Alopecurus pratensis, Scirpus sylvaticus).
Tam kde jsou porosty pravidelně kosené, můžeme sledovat barevný fenologický aspekt
vlhkomilných až mezofilních druhů bylin Lychnis flos-cuculi, Ranunculus acris subsp. acris,
R. auricomus agg, Anthriscus sylvestris, Sanguisorba officinalis, Crepis paludosa. Lathyrus
pratensis, Cardamine pratensis a trav Festuca pratensis, F. rubra s. lat., Holcus lanatus, Poa
palustris subsp. palustris.
4. úsek, I/20 Třebčice-Mohelnice a 5. úsek, I/20 Mohlenice-Životice
Obhospodařované bloky orné půdy ve 4. a 5. úseku trasy silnice I/20 mají vlivem
komplexních intenzifikačních faktorů velmi redukovanou druhovou skladbu segetálové
vegetace, u které se výrazně projevuje vliv agrotechniky a celkově způsob konvenčního
obhospodařování. Sukcese společenstva je každoročně blokována orbou, přípravou půdy,
pěstitelskými metodami kulturních rostlin, hnojením a ošetřováním herbicidy různého
chemického složení. Druhová skladba plevelové vegetace je velmi redukovaná s těžištěm
výskytu především na polních okrajích nebo v úzkých pojezdových pruzích nezasažených
herbicidy. S velmi malou pokryvností zde zaznamenáme charakteristické plevele z třídy
Secalietea jako Anagalis arvensis, Brasica napus subsp. napus, Capsella bursa-pastoris,
Chenopodium album, Lamium amplexicaule, Raphanus raphanistrum, Thlaspi arvense.
Naopak se zde projevuje vyšší zastoupení běžně rozšířených druhů plevelů s širokou
ekologickou amplitudou přesahujících z jiných společenstev jako např. Arabidopsis thaliana,
Anthemis arvensis, Avena fatua, Conyza canadensis, Echinochloa crus-gali, Elytrigia repens,
Equisetum arvense, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Geranium pusillum, Lamium
purpureum, Medicago lupulina, Veronica persica, V. polita, V. hederifolia, Viola arvensis.
Tam, kde jsou agrocenózy v kontaktu s okolními biotopy doprovázejí segetálovou vegetaci
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ruderální druhy s dominantními C-stratégy a synantropními taxony (Achillea millefolium,
Agrostis stolonifera, Arctium lappa, Armoracia rusticana, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense,
Cichorium intybus subsp. intybus, Convonvulus arvensis, Dactylis glomerata, Elytrigia
repens, Glechoma hederacea, Plantago lanceolata, Potentilla anserina, Ranunculus repens
aj.).
Při okrajích zpevněných komunikací zaznamenáme sporadickou vegetaci především
jednoletých druhů třídy Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých druhů svazu
Cynosurion cristati (Matricaria discoidea, Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp.
major, Spergularia rubra, Poa annua subsp. annua, Sagina procumbens, Achillea
millefolium, Taraxacum sect. Ruderali, Lolium perenne, Ranunculus repens). Okraje vozovky
přecházejí v úsecích mimo dřevinné porosty v travinobylinné linie, které jsou pravidelně
sečené, víceméně zapojené s celkovou pokryvností 90–100%. Jedná se o antropicky
podmíněnou vegetaci v jejimž druhovém složení se vyskytují mezofilní a nitrofilní druhy
květnatých lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně s druhy ruderálních
stanovišť, čímž dochází k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními ruderálními
společenstvy. Druhy, které určují ráz porostu, jsou zejména trávy Arrhenatherum elatius
subsp. elatius, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Poa pratensis a dvouděložné byliny
Geranium pratense, Heracleum sphondylium s. lat., Centaurea jacea agg., Leucanthemum
vulgare agg., Pastinaca sativa s. lat., Rumex acetosa. V nižší vrstvě bylinného patra se
uplatňují Achillea millefolium, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Medicago lupulina,
Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense s. lat., Vicia sepium, Veronica chamaedrys.
Vysokou stálost zde vykazují také okoličnaté byliny (Aegopodium podagraria, Chaerophyllum
aromaticum, Anthriscus sylvestris), ruderální a synantropní druhy jako např. Artemisia
vulgaris, Lupinus polyphyllus, Cirsium arvense, Lolium perenne, Potentilla anserina, P.
reptans, Ranunculus repens, Rumex obtusifolius, R. crispus, Glechoma hederacea, Arctium
tomentosum, Urtica dioica. Na výslunných a svažitých stanovištích je výrazná přítomnost
Festuca rubra s. lat., Agrostis capillaris, Trisetum flavescens, Festuca ovina s. lat., Lychnis
viscaria, Lotus corniculatus, Leucanthemum vulgare agg., Avenula pratensis subsp.
pratensis, Galium mollugo agg., Fragaria vesca, Campanula rapunculoides, Myosotis
arvensis, Rubus spp., Knautia arvensis subsp. arvensis, Hieracium murorum, Silene latifolia
subsp. alba, Rumex acetosella subsp. acetosella, Veronica officinalis. Ve vlhčích úsecích
s dřevinnými porosty v bylinném patru dominují druhy jako Cirsium heterophyllum,
Ranunculus repens, Dactylis glomerata, Chaerophyllum aromaticum, Symphytum officinale,
Poa pratensis. Travinobylinné lemy silnice jsou v mimolesních úsecích pomístně doplněné
stromořadím z vysázených kultivarů dřevin a náletovými dřevinam doplněné o Fraxinus
excelsior, Acer psudoplatanus, Picea abies, Quercus robur, Prunus spinosa, Corylus
avellana, Sambucus nigra, Crataegus spp., Rosa spp.
Remízky, které se vyskytují v trase 4. a 5. úseku, jsou tvořeny především druhotně
vysázenými dřevinnami (Picea abies, Larix decidua, P. nigra) a dřevinami, které zde narostly
přirozeným sukcesním procesem (Betula pendula, Salix caprea, Populus tremula, Sorbus
aucuparia, Prunus padus subsp. padus a stanovištně náročnějších listnáčů Quercus robur,
Q. petraea, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior). Keřové patro (Acer campestre,
Corylus avellana, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Cornus
sanguinea subsp. sanguinea, Crataegus spp.) tvoří především lesní lemy.
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Intenzivně využívané travinobylinné porosty zájmového území jsou zcela zapojené
s výraznou převahou kulturních druhů trav (Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Lolium
perenne, L. multiflorum, Poa pratensis a několika dalších C-strategů (Artemisia vulgaris,
Cirsium arvense, Heracleum sphondylium s. lat., Rumex obtusifolius), které tvoří nejvyšší
patro. Nižší patro je tvořeno druhy, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Plantago media
agg., Veronica chamaedrys, Geranium pratense, Trifolium pratense s. lat., T. repens,
Pastinaca sativa s. lat., Rumex acetosa, Taraxacum sect. Ruderalia, Vicia cracca, Veronica
chamaedrys. V porostech můžeme sledovat výrazný květnatý aspekt tvořený koncem dubna
a v květnu především pampeliškami ze skupiny Taraxacum sect. Ruderalia a v červnu druhy
Ranunculus acris subsp. acris a Rumex acetosa. Letní aspekt je květnatý pouze v případě
většího zastoupení Geranium pratense.
V břehovém porostu Myslivského potoka převládají vzrůstem vyšší druhy bylin a trav
(Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Cirsium oleraceum, Lysimachia vulgaris,
Dactylis glomerata, Juncus effusus, Chaerophyllum aromaticum, Phalaris arundinacea,
Epilobium angustifolium, E. hirsutum, Poa trivialis, Stachys palustris, Symphytum officinale,
Heracleum sphondylium s. lat) a popínavé rostliny (Humulus lupus, Convonvulus arvensis,
Galium aparine, Rubus spp.). S vyšší pokryvností se vyskytují ruderální druhy (Rumex
obtusifolius, Cirsium arvense, Urtica dioica). Z dřevin jsou významné porosty druhů Salix
spp., Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Betula pendula. Keřové patro je tvořeno hlavně
zmlazenými dřevinami stromového patra, z keřů se vyskytuje pouze Sambucus nigra. Vodní
tok vytváří v zájmovém území širokou nivu, vlivem navazujících travinobylinný porostů, ve
které společenstva podléhají rychle sukcesi vlivem ukončeného pravidelného
obhospodařování a současně zde dochází k eutrofizaci vlivem okolních polních kultur.

2.7

Ekosystémy

Výstavbou nové trasy komunikace dochází především k fragmentaci území. Během
botanického a zoologického průzkumu byly zjištěny souvislé plochy především mozaikovitě
uspořádaných cenných stanovišť, které budou další fragmentací výrazně omezeny ve svých
biologických funkcích. Je nutný následný průzkum těchto částí kraji s výsledným návrhem
opatření omezujících negativní vlivy stavby v území. Je nutné především dodržení kontinuity
prvků systému ekologické stability dále pak nerealizovat ty varianty, které podporují
fragmentaci mozaikovitě uspořádaných cenných stanovišť. Fragmentací takových částí
krajiny může dojít k porušení stability těchto prvků např. snížením minimální plochy potřebné
k udržení cenných oraganizmů v těchto mozaikách. Toto platí také pro zábory lesních
okrajů, které mohou snížit stabilitu lesních celků, ale mohou také zasáhnout do populací
vázaných na prosvětlené okraje lesů nebo využívající ekotononu. Proto je důležité navrhnout
správná kompenzační opatření, která povedou k stabilizaci (nebo dokonce obnově) těchto
prvků v krajině.
Velmi důležité pro stabilitu ekosystémů je zamezení šíření nepůvodních případně
agresivních druhů rostlin (příp. jiných organizmů). Tyto druhy využívají nekolonizovaných
částí krajiny (lokality kde byla provedena skrývka zeminy, okrajové části nových staveb) a
využívají také nové stavby s kontinuitou nekolonizovaných části ke svému šíření. Z tohoto
pohledu jsou pro tyto organizmy novostavby liniového charakteru obdobou biokoridorů. Proto
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je třeba přijmout již v projektové části stavby taková opatření, která omezí na maximální míru
šíření těchto nepůvodních organizmů.

2.8

Krajina

Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu republiky (B.Balatka a kol. - GÚ ČSAV
Brno 1971) zájmové území variantního vedení silnice I/20 v úseku mezi obcemi Seč a
Životice patří do provincie České vysočiny, zčásti do Poberounské soustavy, podsoustavy
Plzeňská pahorkatina, celku Švihovská vrchovina a podcelku Radyňská pahorkatina,
s označením VB-3D a zčásti do Česko – moravské soustavy, podsoustavy Středočeská
pahorkatina, celku Blatenská pahorkatina a podcelku Nepomucká vrchovina s označením
IIA-4B.

2.9

Kulturní památky

Památkově chráněné objekty se v zájmovém území nenacházejí.
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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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Stručný popis některých charakteristických emisí a jejich vliv na lidské zdraví:
Tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol
K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu.
Setkáváme se tak s pojmy pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý prach, v zahraniční
literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové
suspendované částice (total suspended particles TSP), černý kouř (black smoke).
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující
pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce
s aearodynamickým průměrem částic do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních
dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým
průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků. K přesnému
zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které zachycují částice v určitém
rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic
aerodynamického průměru 10 µm s rychle narůstajícím záchytem menších částic a naopak
rychle klesajícím záchytem částic s větším průměrem.
Většina získaných poznatků pochází ze studií, které hodnotily úroveň znečištění ovzduší
frakcí částic PM10. Postupně se zvyšuje počet studií založených na frakci PM2,5 a ukazuje se,
že tento ukazatel je pro hodnocení zdravotních efektů vhodnější. Jsou též důkazy, že někdy
jsou ještě vhodnějším parametrem pro zdravotní účinky některé složky PM2,5, jako jsou
sulfáty a silně kyselé částice.
Původní imisní limity pro TZL v ČR stanovené v roce 1991 a platné až do roku 2002 (500
µg/m3 pro maximální krátkodobou koncentraci, 150 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou
koncentrace a 60 µg/m3 pro roční průměr) již nezajišťovaly dostatečnou ochranu lidského
zdraví.
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty
PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou
koncentraci. Tyto limitní hodnoty nyní obsahuje i imisní vyhláška k novému zákonu o
ochraně ovzduší v ČR.
Oxidy dusíku NOx, resp. NO2 – oxid dusičitý
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině
případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší
rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako
NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet na vzniku ozónu a
oxidačního smogu. Mohou též podléhat reakcím vedoucím ke vzniku řady dalších
organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem na zdraví, souhrnně označovaných jako
NOy ( HNO2, HNO3, NO3, N2O5, peroxyacetylnitrát aj.).
Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici
nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.
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Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí.
Protože není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních cestách
dýchacích a proniká až do plicní periferie.Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři
mezi 200 až 410 µg/m3. Průměrné roční koncentrace NO2 se v městských oblastech obecně
pohybují v rozmezí 20 až 90 µg/m3.
Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, ročním období a
meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí představují roční průměrné koncentrace
v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3.
V EU platí pro NO2 imisní limit 200 µg/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 40 µg/m3
jako průměrná roční koncentrace a 30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu
ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány imisní vyhláškou i v ČR. V minulosti byly
u nás imisní limity stanoveny pro sumu oxidů dusíku v podobě maximální půlhodinové
koncentrace 200 µg/m3, průměrné 24 hodinové koncentrace 100 µg/m3 a průměrné roční
koncentrace 80 µg/m3.
Benzen, (C6H6), CAS 71-43-2
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se snadno
odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavní užití je v chemickém
průmyslu při výrobě styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších sloučenin a jako aditivum do
benzinu. V minulosti byl používán jako rozpouštědlo.
Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot,
výfukové plyny a cigaretový kouř. Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí je
kolem 1 µg/m3 , v městském ovzduší se pohybuje v rozmezí 5 – 20 µg/m3 a závisí hlavně na
intenzitě dopravy. Vyšší koncentrace až stovek mikrogramů se mohou vyskytovat v okolí
čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících benzen. V ovzduší je benzen
poměrně stálý, jedinou významnější reakcí je reakce s OH radikálem.
V ČR je v poslední době stejně jako v zemích EU pokládána za akceptovatelnou míru
karcinogenního rizika zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku celoživotní
expozice dané látce 1x10-6, tedy jeden případ na milion exponovaných. Jako doporučená
hodnota průměrné denní koncentrace benzenu ve volném ovzduší bylo v ČR dříve uváděno
15 µg/m3, což však již neodpovídalo současné celospolečensky akceptovatelné míře
karcinogenního rizika.
US EPA uvádí v databázi Risk Based Concentrations Tables jako únosnou koncentraci
benzenu v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6 koncentraci 2,2E-01 µg/m3.
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci
benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Tato
limitní koncentrace je nyní přijata novou imisní vyhláškou i v ČR.
Vliv hluku na lidské zdraví
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu
informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící
v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě.
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Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky,
nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk považovat za
bezprahově působící vliv.
Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor,
kterému je vystaveno značné procento populace.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
S určitým zjednodušením můžeme účinky dlouhodobého působení hluku rozdělit na účinky
specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění
funkcí různých systémů organismu.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si ovšem musíme být vědomi nejistot, kterými
je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních
parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy
nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní
nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto
nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách
nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny
osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní
závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru.
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (Laeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek

dB(A)
< 50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení

X

Zhoršené osvojení řeči a
čtení u dětí

X

Ischemická choroba
srdeční

X

X

Zhoršená komunikace řečí

X

X

X

X

Silné obtěžování

X

X

X

X

X

X

X

X

Mírné obtěžování

X

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

dB(A)
35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+
X

Zhoršená nálada a
výkonnost následující den
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Subjektivně vnímaná horší
kvalita spánku

X

X

X

X

X

Zvýšené užívání sedativ

X

X

X

X

X

Obtěžování hlukem

X

X

X

X

X

Závěry:
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že provedení uvažovaného záměru nepovede
k překročení platných imisních (kap. D1.2) a hlukových (kap.D1.3) limitů v okolí posuzované
komunikace.
Při automobilovém provozu vznikají i vibrace, výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a
stavební objekty prokázal, že vliv vibrací z automobilové dopravy nepřesahuje ani
nedosahuje limitních hodnot (na rozdíl od železniční dopravy) a nemůže mít významný vliv.
Vlivy ve formě dopravních úrazů lze po realizaci záměru uvažovat spíše podstatně nižší
oproti stávajícímu stavu, protože hlavní dopravní proud bude převeden na podstatně
bezpečnější komunikaci mimo obatnou zástavbu.
Vlivy na zdraví prostřednictvím znečištění vody a půdy lze očekávat po realizaci záměru
podstatně nižší oproti stávajícímu stavu, protože hlavní dopravní proud bude převeden na
komunikaci podstatně lépe zajištěnou před znečištěním vod a půd.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby
Narušení faktorů pohody
Provoz uvažovaného záměru prakticky neznamená změnu ve faktorech pohody.
Pro etapu výstavby doporučujeme respektovat následující opatření:
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006, tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
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Vlivy na ovzduší a klima

Pro posouzení vlivu navrženého záměru v obou variantách byl zpracován výpočet imisní
situace metodikou Symos97 (program Symos97 v. 2006).
Referenční body výpočtové sítě
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Pro první úsek byly posuzovány referenční body mimo výpočtovou síť 1701 – 1708. Oproti
stávajícímu stavu se významně sníží emisní zátěž v obytné oblasti a to zejména v oblastech
Chocenická Lhota, Kotousov, Chocenice a Zhůř.
Pro druhý úsek byly varianty 2.1 a 2.2 posuzovány referenčními body mimo výpočtovou síť
1709 – 1711. Oproti stávajícímu stavu se významně sníží emisní zátěž v obytné oblasti a to
zejména v oblasti Měcholupy. Varianta 2.2 přenese stávající emisní zatížení
z severovýchodní části města Prádlo (RB 1711) do jihovýchodní část města (RB 1710), ale
krom přesunu emisní zátěže nedojde k podstatnému zvýšení nebo snížení emisní zátěže
v ostatních oblastech. V tabulce je uvedena denní koncentrace PM10, protože se jedná o
nejkritičtější látku s ohledem na imisní limit pro ochranu zdraví lidí.
PM10 denní koncentrace
bod

2009 stávající stav

2020 varianta 2.1

2020 varianta 2.2

-3

-3

0,761 µg.m-3

0,892 µg.m-3

0,183 µg.m-3

1710

0,572 µg.m

1711

4,553 µg.m-3

0,164 µg.m

Pro třetí úsek byly varianty 3.1 a 3.2 posuzovány referenčními body mimo výpočtovou síť
1712 – 1715. Oproti stávajícímu stavu se významně sníží emisní zátěž v obytné oblasti a to
zejména v oblastech Borek a Nepomuk. Varianta 3.2 oproti variantě 3.1 sníží emisní zatížení
jižní části města Nepomuk (RB 1713).
PM10 denní koncentrace
bod

2009 stávající stav

2020 varianta 2.1

2020 varianta 2.2

-3

-3

0,462 µg.m-3

1713

1,664 µg.m

1,125 µg.m

Kvůli větší délce úseku přinese varianta 3.2 větší emisní zatížení okolní krajině. V tabulce je
uveden příspěvek NOX v tunách za rok, protože se jedná o nejkritičtější látku s ohledem na
imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace.
Emise z dopravy NOX
úsek

délka úseku

množství emisí

emise úseku

varianta 3.1

5,6 km

5,6695 t/km/rok

31,7492 t/rok

varianta 3.2

6,1 km

5,6695 t/km/rok

34,5840 t/rok

Pro čtvrtý úsek v roce 2020 zůstává zachovám stávající stav silnice I/20, a proto nebyla
hodnocena jeho emisní zátěž referenčními body mimo výpočtovou síť.
Pro pátý úsek byly posuzovány referenční body mimo výpočtovou síť 1716 – 1717. Úsek
vede podél stávající trasy a nepřinese významné změny v rozložení emisní zátěže.
Roční koncentrace NOX nepřekročí v roce 2020 imisní limit pro ochranu ekosystémů a
vegetace v žádné části navrhované trasy.
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NOX roční koncentrace
body 1 – 1680

maximum

1. úsek

imisní zátěž

2,548 µg. m

-3

limit

0 – 19,5 µg. m

-3

30 µg.m-3

varianta 2.1

2,548 µg. m-3

0 – 19,5 µg. m-3

30 µg.m-3

varianta 2.2

2,375 µg. m-3

0 – 19,5 µg. m-3

30 µg.m-3

varianta 3.1

2,548 µg. m-3

0 – 19,5 µg. m-3

30 µg.m-3

varianta 3.2

2,375 µg. m-3

0 – 19,5 µg. m-3

30 µg.m-3

5. úsek

2,548 µg. m-3

0 – 19,5 µg. m-3

30 µg.m-3

Roční koncentrace NO2 nepřekročí v roce 2020 imisní limit pro ochranu zdraví lidí v žádné
části navrhované trasy.
NO2 roční koncentrace
body 1701 – 1717
1. úsek

maximum

imisní zátěž

0,118 µg. m

-3

limit

0 – 26 µg. m

-3

40 µg.m-3

varianta 2.1

0,112 µg. m-3

0 – 26 µg. m-3

40 µg.m-3

varianta 2.2

0,069 µg. m-3

0 – 26 µg. m-3

40 µg.m-3

varianta 3.1

0,128 µg. m-3

0 – 26 µg. m-3

40 µg.m-3

varianta 3.2

0,068 µg. m-3

0 – 26 µg. m-3

40 µg.m-3

5. úsek

0,023 µg. m-3

0 – 26 µg. m-3

40 µg.m-3

Hodinová koncentrace NO2 nepřekročí v roce imisní limit pro ochranu zdraví lidí, který nesmí
být překročen více, jak 18. za rok v žádné části navrhované trasy.
NO2 hodinová koncentrace
body 1701 – 1717
1. úsek

Maximum

imisní zátěž

1,344 µg. m

-3

60 – 70 µg. m

limit
-3

200 µg.m-3

varianta 2.1

1,005 µg. m-3

60 – 70 µg. m-3

200 µg.m-3

varianta 2.2

0,857 µg. m-3

60 – 70 µg. m-3

200 µg.m-3

varianta 3.1

1,752 µg. m

varianta 3.2

0,958 µg. m-3

60 – 70 µg. m-3

200 µg.m-3

5. úsek

0,701 µg. m-3

60 – 70 µg. m-3

200 µg.m-3

-3

60 – 70 µg. m

-3

200 µg.m

-3

Roční koncentrace PM10 nepřekročí v roce 2020 imisní limit pro ochranu zdraví lidí v žádné
části navrhované trasy.
PM10 roční koncentrace
body 1701 – 1717

Maximum
eko

imisní zátěž
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1. úsek

0,120 µg. m-3

14 – 20 µg. m-3

40 µg.m-3

varianta 2.1

0,115 µg. m-3

14 – 20 µg. m-3

40 µg.m-3

varianta 2.2

0,070 µg. m-3

14 – 20 µg. m-3

40 µg.m-3

varianta 3.1

0,131 µg. m-3

14 – 20 µg. m-3

40 µg.m-3

varianta 3.2

0,070 µg. m-3

14 – 20 µg. m-3

40 µg.m-3

5. úsek

0,023 µg. m-3

14 – 20 µg. m-3

40 µg.m-3

Denní koncentrace PM10 nepřekročí v roce 2020 imisní limit pro ochranu zdraví lidí, který
nesmí být překročen více, jak 35. za rok v žádné části navrhované trasy.
PM10 denní koncentrace
body 1701 – 1717

Maximum

1. úsek

imisní zátěž

1,193 µg. m

-3

30 – 50 µg. m

limit
-3

50 µg.m-3

varianta 2.1

0,892 µg. m-3

30 – 50 µg. m-3

50 µg.m-3

varianta 2.2

0,761 µg. m-3

30 – 50 µg. m-3

50 µg.m-3

varianta 3.1

1,125 µg. m-3

30 – 50 µg. m-3

50 µg.m-3

varianta 3.2

0,850 µg. m-3

30 – 50 µg. m-3

50 µg.m-3

5. úsek

0,622 µg. m-3

30 – 50 µg. m-3

50 µg.m-3

Roční koncentrace benzenu nepřekročí v roce 2020 imisní limit pro ochranu zdraví lidí
v žádné části navrhované trasy.
Benzen roční koncentrace
body 1701 – 1717
1. úsek

Maximum

imisní zátěž

0,0085 µg. m

-3

limit

0 – 2 µg. m

-3

5 µg.m-3

varianta 2.1

0,0081 µg. m-3

0 – 2 µg. m-3

5 µg.m-3

varianta 2.2

0,0042 µg. m-3

0 – 2 µg. m-3

5 µg.m-3

varianta 3.1

0,0093 µg. m-3

0 – 2 µg. m-3

5 µg.m-3

varianta 3.2

0,0041 µg. m

5. úsek

-3

0 – 2 µg. m

0,0016 µg. m-3

-3

0 – 2 µg. m-3

5 µg.m

-3

5 µg.m-3

Roční koncentrace benzo(a)pyrenu nepřekročí v roce 2020 imisní limit pro ochranu zdraví
lidí v žádné části navrhované trasy.
Benzo(a)pyren roční koncentrace
body 1701 – 1717
1. úsek

maximum

imisní zátěž

0,226 ng.m

-3

varianta 2.1

0,184 ng.m-3

varianta 2.2

0,140 ng.m
eko
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0 – 0,4 ng.m

0 – 0,4 ng.m

-3
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-3
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varianta 3.1

0,212 ng.m-3

0 – 0,4 ng.m-3

1 ng.m-3

varianta 3.2

0,139 ng.m-3

0 – 0,4 ng.m-3

1 ng.m-3

5. úsek

0,046 ng.m-3

0 – 0,4 ng.m-3

1 ng.m-3

Závěr:
K výpočtu znečištění ovzduší byl použit program SYMOS 97 verze 2006. Program je určen
pro vypracování rozptylových studií pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika výpočtu
obsažená v programu SYMOS'97 umožňuje výpočet znečištění ovzduší plynnými a
prachovými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů, výpočet znečištění od velkého
počtu zdrojů, stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tím připravit
podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů, akceptovat statistické
rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší.
Z hodnocení provedeného ve studii vyplývá, že po zohlednění všech stávajících i
uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění ovzduší
ani k překračování platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru v žádné z
variant.
Celkově je možno konstatovat, že vybudování záměru přinese v zástavbě podél stávající
komunikace výrazné snížení imisní zátěže. Naproti tomu se v zájmovém území objeví nové
imisní zatížení, které se však projeví zejména v oblastech bez obytné zástavby.
Navrhovaná opatření:
V rámci DÚR zpracovat podrobnou rozptylovou studii pro vybranou variantu.
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu zemních prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět
skrápění plochy staveniště.
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.
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Vlivy na hlukovou
charakteristiky

situaci

a

event.

-

další

I/20 Seč - Životice

fyzikální

a

biologické

Předmětem předložené hlukové studie je vyhodnocení hlukové situace v území po zřízení
záměru silnice I/20 – Seč – Nepomuk – Životice.
Jako počátek zájmového úseku je vzata křižovatka silnic I/20 a II/178 u obce Seč. Tato se
nachází přibližně 18km jižně od Plzně, resp. 2,5km západně od obce Blovice. Stávající
křižovatka je mimoúrovňová a v rámci projektové dokumentace je ponechána bez úprav.
Konec řešeného území se nachází přibližně 600m před křižovatkou silnic I/20 a II/188 u obce
Podhůří. Tato se nachází přibližně 6km jihovýchodně od Nepomuka, resp. 2km
severozápadně od obce Životice. Začátek stavby navazuje na stávající silnici v technické
kategorii S11,50/80, která je z dlouhodobého hlediska konečnou trasou. Na konci stavby
výhledově navazuje přeložka silnice I/20 v úseku Kasejovice – Nová Hospoda (okres Písek).

Referenční body
Pro výpočet byly na hranici obytné zástavby zvoleny referenční body s označením RB 1 - 99.
Jedná se o body na hranici obytné zástavby výšce 3,0 m nad terénem, na straně přivrácené
k posuzované komunikaci I/20 jako zdroji hluku.
Referenční body v nejbližší obytné zástavbě
RB

Souřadnice

Výška
(m)

(m)

Varianta

Lokalita

x

y

4742,6

16094,0

1. úsek

Chocenická Lhota

2

4802,5

15916,9

1. úsek

Chocenická Lhota

3

4927,5

14646,0

1. úsek

Kotousov

4

4968,6

14491,1

1. úsek

Kotousov

5

5308,5

14010,8

1. úsek

Chocenice

6

5393,6

13535,5

1. úsek

Chocenice

7

5413,1

13040,7

1. úsek

Chocenice

8

5235,3

12495,4

1. úsek

Zhůř

9

5217,6

12040,0

1. úsek

Zhůř

10

5225,9

11853,3

1. úsek

Zhůř

11

5399,0

11792,6

1. úsek

Zhůř

12

6020,4

10600,8

Varianta 2.1

Měcholupy

13

5905,3

10386,7

Varianta 2.1

Měcholupy

14

5949,0

10268,2

Varianta 2.1

Měcholupy

15

6015,5

10174,8

Varianta 2.1

Měcholupy

16

6087,6

10027,7

Varianta 2.1

Měcholupy

1

3,0
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17

6725,9

8802,3

Varianta 2.1

Prádlo

18

7117,8

8529,4

Varianta 2.1

Prádlo

19

7161,9

8492,2

Varianta 2.1

Prádlo

20

8416,0

5860,3

Varianta 3.1

Nepomuk

21

8555,7

5538,3

Varianta 3.1

Nepomuk

22

8711,9

5490,9

Varianta 3.1

Nepomuk

23

9383,2

5644,8

Varianta 3.1

Nepomuk

24

9711,1

5662,6

Varianta 3.1

Nepomuk

25

13036,2

4731,1

5. úsek

Mohelnice

26

13447,1

4630,3

5. úsek

Mohelnice

27

12408,0

3744,9

5. úsek

Želvice

28

13115,8

3156,3

5. úsek

Bezděkovec

29

5965,3

7941,2

Varianta 2.2

Novotníky

30

6010,1

7966,7

Varianta 2.2

Novotníky

31

5980,4

7892,8

Varianta 2.2

Novotníky

32

8735,6

4081,8

Varianta 3.2

Kozlovice
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Podkladem pro zpracování jsou výsledky celostátního sčítání dopravy na silnici I/20 z roku
2005.
Intenzity dopravy na silnici I/20 – Seč – Nepomuk – Životice v roce 2005
Číslo

Uzlové body

S

O

M

LDV

HDV

3-0146
3-3090
3-3096
3-0150
3-0156
3-0157
3-0160

křiž. s II/178 (Únětice) – křiž. s II/178 (Seč)
křiž. s II/178 (Seč) – křiž. s II/117 (Blovice)
křiž. s II/117 – křiž. s II/117 (Drahkov)
křiž. s III/02011 – křiž. s II/191 a II/230
křiž. s II/230 – křiž. s II/187
křiž. s II/87 – křiž. s II/191
křiž. s II/191 – křiž. s II/188

9279
7145
8078
6401
7917
7917
5982

6818
4798
5681
4577
5593
5593
3920

34
28
36
28
39
39
31

688
624
757
398
565
565
480

1728
1695
1604
1398
1720
1720
1551

S – vozidla celkem; O – osobní automobily; M – motocykly; LDV – nákladní vozidla do 3,5 t; HDV – nákladní vozidla nad 3,5t

Sčítací profily
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Výhledové koeficienty vztažené k výpočtovému roku 2009 (dle ŘSD ČR)
osobní vozidla: 1,15
motocykly: 1,00
nákladní vozidla: 1,03
Očekávané intenzity dopravy na silnici I/20 – Seč – Nepomuk – Životice v roce 2009
Číslo

Uzlové body

S

O

M

LDV

HDV

3-0146
3-3090
3-3096
3-0150
3-0156
3-0157
3-0160

křiž. s II/178 (Únětice) – křiž. s II/178 (Seč)
křiž. s II/178 (Seč) – křiž. s II/117 (Blovice)
křiž. s II/117 – křiž. s II/117 (Drahkov)
křiž. s III/02011 – křiž. s II/191 a II/230
křiž. s II/230 – křiž. s II/187
křiž. s II/87 – křiž. s II/191
křiž. s II/191 – křiž. s II/188

10364
7935
9001
7142
8825
8825
6631

7841
5518
6533
5264
6432
6432
4508

34
28
36
28
39
39
31

709
643
780
410
582
582
494

1780
1746
1652
1440
1772
1772
1598

S – vozidla celkem; O – osobní automobily; M – motocykly; LDV – nákladní vozidla do 3,5 t; HDV – nákladní vozidla nad 3,5t

Výhledové koeficienty vztažené k výpočtovému roku 2020 (dle ŘSD ČR)
osobní automobily: 1,29
motocykly: 1,00
nákladní vozidla: 1,06
Očekávané intenzity dopravy na silnici I/20 – Seč – Nepomuk – Životice v roce 2020
Silnice

uzlové body

S

O

M

LDV

HDV

I/20

křiž. s II/178 (Únětice) – křiž. s II/188

11390

8795

34

729

1832

S – vozidla celkem; O – osobní automobily; M – motocykly; LDV – nákladní vozidla do 3,5 t; HDV – nákladní vozidla nad 3,5t

Nová komunikace povede jinou trasou s jinými vedlejšími komunikacemi, proto nelze
vztahovat nynější sčítací profily na novou komunikaci. Pro výpočet různých variant pro rok
2020 bylo počítáno s intenzitami dopravy nejvytíženějšího úseku.

Výpočet Hluku
Venkovní prostor byl ve výpočtu uvažován jako pohltivý.
Na základě výpočtu s pomocí programu Hlukplus 8.26 profi8 byl proveden výpočet izofon a
bodů výpočtu pro prostory v nejbližším okolí posuzovaném úseku silnice I/20.
Výpočet byl proveden pro rok 2020 v souladu s platnou metodikou.
Bylo provedeno grafické znázornění izofon (čára spojující místa se stejnou ekvivalentní
hladinou hluku) a pásem hluku, které jsou uvedeny v příloze.
Při výpočtu byly respektovány trasy silnic, klesání, stoupání, vedení komunikací v zářezu, na
náspu a na mostě, rychlost dopravního proudu, charakter povrchu silnice a křižovatky.
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Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB
výpočet pomocí Hlukplus 8.26 profi8 (Ekoteam lic.č. 5029)
RB

Souřadnice

Výška
(m)

LAeq – dB(A)

(m)
x

y

Den

Noc

1

4742,6

16094,0

51,0

42,5

2

4802,5

15916,9

50,2

41,7

3

4927,5

14646,0

45,2

36,7

4

4968,6

14491,1

43,3

34,7

5

5308,5

14010,8

36,5

28,1

6

5393,6

13535,5

35,9

27,6

7

5413,1

13040,7

36,4

27,9

8

5235,3

12495,4

41,1

32,6

9

5217,6

12040,0

43,9

35,4

10

5225,9

11853,3

47,8

39,3

11

5399,0

11792,6

46,1

37,6

12

6020,4

10600,8

47,0

38,4

13

5905,3

10386,7

54,8

46,4

5949,0

10268,2

54,6

46,1

6015,5

10174,8

53,1

44,7

16

6087,6

10027,7

55,5

47,1

17

6725,9

8802,3

48,8

40,3

18

7117,8

8529,4

49,9

43,3

19

7161,9

8492,2

55,4

48,8

20

8416,0

5860,3

43,0

34,6

21

8555,7

5538,3

51,3

42,9

22

8711,9

5490,9

51,0

42,5

23

9383,2

5644,8

42,8

34,3

24

9711,1

5662,6

44,1

35,5

25

13036,2

4731,1

41,2

32,8

26

13447,1

4630,3

39,0

30,5

27

12408,0

3744,9

37,4

29,0

28

13115,8

3156,3

35,4

27,0

29

5965,3

7941,2

52,4

45,8

6010,1

7966,7

61,7

55,1

5980,4

7892,8

56,7

50,1

8735,6

4081,8

39,5

31,5

14
15

30
31
32

3,0

3,0
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Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB po realizaci protihlukových opatření
výpočet pomocí Hlukplus 8.26 profi8 (Ekoteam lic.č. 5029)
RB

(m)

29
30
31

Souřadnice

Výška

3,0

LAeq – dB(A)

(m)
x

y

Den

Noc

5965,3

7941,2

54,7

48,1

6010,1

7966,7

55,8

48,1

5980,4

7892,8

54,5

49,3
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Vyhodnocení výpočtu
Za stávajícího stavu dochází k překračování ekvivaletních hladin hluku 60 dB(A) pro denní a
50 dB(A) pro noční dobu v obcích (částech obcí) Chocenická Lhota, Kotousov, Chocenice,
Zhůř, Měcholupy, Nepomuk a to zejména v noci. Z výše uvedeného přehledu hladin hluku
v jednotlivých referenčních bodech je zřejmé, že po realizaci přeložky budou hladiny hluku u
nejbližší obytné zástavby pod zde platnými hlukovými limity 60 dB(A) pro denní a 50 dB(A)
pro noční dobu a to pro 1. úsek, variantu 2.1, variantu 3.1, variantu 3.2, 5. úsek. U varianty
2.2 by mohlo po realizaci záměru bez instalace protihlukových stěn docházet k překročení
zde platných hlukových limitů.
Navržená protihluková opatření:
Varianta 2.2 - Novotníky
1 - km 9,840 – 9,960 protihluková stěna vpravo ve směru staničení - výška 2,5 – 3,5 m; délka
cca 120 m
2 - km 9,890 – 10,020 protihluková stěna vlevo ve směru staničení - výška 2,5 – 3,5 m; délka
cca 130 m
Navržená protihluková opatření varianta 2.2 - Novotníky

Závěr
Z hlediska vlivů hluku na obyvatelstvo lze konstatovat, že vybudováním a provozem
plánované komunikace včetně navržených protihlukových opatření nedojde k překročení
platných hlukových limitů v dané lokalitě.
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V dalším stupni projektové přípravy stavby bude nutné pro vybranou variantu zpracovat
podrobnou hlukovou studii se zaměřením na konkrétní technické parametry navržených
protihlukových opatření.
Navržená protihluková opatření:
Varianta 2.2 - Novotníky
1 - km 9,840 – 9,960 protihluková stěna vpravo ve směru staničení - výška 2,5 – 3,5 m; délka
cca 120 m
2 - km 9,890 – 10,020 protihluková stěna vlevo ve směru staničení - výška 2,5 – 3,5 m; délka
cca 130 m

Opatření:
V dalším stupni projektové přípravy stavby pro vybranou variantu zpracovat
podrobnou hlukovou studii se zaměřením na konkrétní technická opatření pro
bezpečné plnění hlukových limitů a modelování účinnosti těchto opatření.
V případě realizace varinty 2.2 předběžně počítat s výstavbou protihlukových
stěn v následujících prostorech:
- km 9,840 – 9,960 protihluková stěna vpravo ve směru staničení - výška 2,5 –
3,5 m; délka cca 120 m
- km 9,890 – 10,020 protihluková stěna vlevo ve směru staničení - výška 2,5 –
3,5 m; délka cca 130 m
Po uvedení stavby do provozu provést měření hladin hluku, v případě
překročení limitů realizovat dodatečná protihluková opatření.
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Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy na povrchové a podzemní vody a vodohospodářské zásobování oblasti
Zcela předběžně na základě dosud získaných pouze základních údajů je zřejmé, že případný
lokální nepříznivý vliv daného záměru na povrchové a podzemní vody a zejména jejich
vodárenské využívání nelze v případě ekologické havárie na posuzovaných úsecích silnice
I/20 zcela vyloučit. Tento úsudek vyplývá jednak z poznatků, že trasa záměru je místy
vedena v bezprostřední blízkosti dílčích vodních zdrojů a jednak ze skutečnosti, že naprostá
převaha těchto zdrojů je relativně mělká, přičemž jíme podzemní vody nejen z podložních
hornin, ale i vody vyskytující se v mělkém kvartérním pokryvu. Nejde jenom o vodní zdroje
v oblasti města Nepomuku, kde nově využívané vodní zdroje jsou z hlediska proudění
podzemních vod vůči danému záměru situovány podstatně příznivěji oproti vodním zdrojům
původním, ale zejména o jímací území dalších menších obcí, jejichž zásobování pitnou
vodou je podloženo často pouze jediným vodárensky využívaným objektem.
Předběžně je tak zřejmé, že realizace záměru, zejména v místech střetu zájmů s těmito
vodárenskými objekty, si bude vynucovat opatření na ochranu těchto vodních zdrojů
(zpevněné příkopy, zajištění odvodu odpadních vod z komunikace do separátní kanalizace
s dílčími uzávěry (patrně oblast přemostění a následného zářezu u Nepomuku), zpracování
účinného havarijního plánu při stavbě a zejména provozu komunikace, případně některá
další opatření). V této fázi přípravy záměru nelze z výše uvedených důvodů vyloučit ani
požadavky na drobné dílčí úpravy trasy komunikace apod. Podkladem pro postupné řešení
střetu zájmů a návrhu na ochranou povrchových a podzemních vod a zejména pro střet s
vodohospodářsky využívanými objekty v oblasti však musí být důkladná pasportizace
aktuálně využívaných a rezervních vodních zdrojů v blízkém okolí záměru a to nejen zdrojů
hromadného, ale i případného individuálního zásobovaní a také znalost dílčích směrů
proudění využívaných podzemních vod v této oblasti. Takto v této hydrologické,
hydrogeologické a vodohospodářské oblasti je nutné směřovat další podrobné stupně
hydrologického a hydrogeologického průzkumu daného záměru.
Obecně se k tomuto vlivu navrhuje následující opatření:
V rámci DÚR zpracovat pro vybranou variantu podrobný hydrologický a
hydrogeologický průzkum včetně důkladné pasportizace aktuálně využívaných
a rezervních vodních zdrojů v blízkém okolí záměru a to nejen zdrojů
hromadného, ale i případného individuálního zásobovaní a také ozřejmení
dílčích směrů proudění využívaných podzemních vod.
Předběžně počítat s opatřeními na ochranu vodních zdrojů (zpevněné příkopy,
zajištění odvodu odpadních vod z komunikace do separátní kanalizace s dílčími
uzávěry - patrně v oblasti přemostění a následného zářezu u Nepomuku).
Zpracovat účinný havarijní plán pro stavbu komunikace.
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
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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.
Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí
rozšíření.

1.5

Vlivy na půdu

Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby :
Úsek

Varianta

Celkový trvalý zábor (ha)

1. úsek: I/20 Chocenice, obchvat

1

20,0

2. úsek: I/20 Měcholupy – Klášter

2.1

18,0

2.2

18,5

3.1

17,0

3.2

19,0

4

0,0

5

7,0

3. úsek: I/20 Nepomuk, obchvat
4. úsek: I/20 Třebčice – Mohelnice
5. úsek: I/20 Mohelnice – Životice

Tyto údaje jsou pouze orientační. Podrobnější údaje budou k dispozici ve fázi záborového
elaborátu, který bude zpracován v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí.
Většina záborů bude provedena na ZPF, menší část na ostatních plochách (především
komunikace).
Zábory PUPFL budou minimální a dle technické studie nejsou v této etapě přípravy seriózně
vyčíslitelné. Na stávající úrovni poznání není vyloučeno, že optimálním detailním technickým
řešením bude možné se záborům PUPFL zcela vyhnout.
K tomuto vlivu se navrhuje respektovat následující opatření:
Při detailním technickém návrhu záměru eliminovat, resp. minimalizovat zábory
PUPFL.
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
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příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke
zbytečným erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových
materiálů do vodotečí.
Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase rekonstruované vozovky
I/20.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vlivy v důsledku ukládání odpadů se projeví zejména v období výstavby u dodavatelských
organizací a ve formě meziskládek zemin a výkopových materiálů.
Harmonogram a návaznost výstavby musí být provedeny tak, aby tyto vlivy byli minimální a
aby v maximální míře byla zajištěna plynulost výstavby bez meziskládek.
K tomuto bodu navrhujeme následující opatření:
V dalších stupních projektové přípravy doporučujeme stanovit konkrétní místa,
nádoby a systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro
ostatní látky škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby. To
se týká nejen odpadů při výstavbě vzniklých, ale i odpadů případně nalezených
při výstavbě.
Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich
likvidace.

1.6

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Sesuvná území
V registru těchto jevů není ani v bezprostřední zájmové oblasti vedení daných úseků silnice,
ani v širším přilehlém okolí evidován žádný prostor se zjištěnou potencionální či aktivní
nestabilitou.

Poddolovaná území
Oblast širšího vedení trasy je územím s dlouholetou hornickou činností. Těžební činnost byla
změřena jednak na Fe rudy, dále na polymetalické rudy a zejména potom na zlatonosnou
rudu a nověji i na radioaktivní suroviny. V oblasti 1. úseku se drobná stará důlní díla
zaměřená na těžbu Fe rud a Fe kyzu (pyritu) nacházejí při Z okolí obce Seč (e.č. 949 - Seč),
na vrchu Suš při JZ okolí obce Chocenická Lhota (e.č. 945 – Kotousov – Suš). V širším okolí
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2. úseku se potom nacházejí rozsáhlejší poddolované důlní prostory po těžbě
polymetalických rud (e.č. 960 – Kokořov – Novotníky – Prádlo) a dále především novější
důlní díla z průzkumných a těžebních prací na radioaktivní Mo – V – U surovinu – (e.č. 971 –
Novotníky) a zejména (e.č. 991 – Prádlo) v prostoru vrchu Na skalici bezprostředně J od
obce Prádlo. V širším okolí dalších úseků se již vyskytují pouze velmi stará důlní díla
změřená na těžbu zlatonosné rudy (e.č. 1037 – Nepomuk – přímo ve středu města), (e.č.
1150 Podhůří – vlevo od koncového úseku). Přímo pod stávající silnici I/20 zasahuje potom
rozsáhlé poddolované území (e.č. 1226 – Kasejovice – Životice s těžební šachtou Alois –
e.č. 16048), ale až za koncem 5. úseku v prostoru průjezdu lesním porostem mezi Životicemi
a Kasejovicemi.

1.7

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vlivy na faunu
V prvním úseku - I/20 Chocenice (obchvat) protínající komunikaci č. 20, především jeho jižní
okraj. Prosvětlený lesní okraj s dominantním dubem (Quercus spp.). Při zásahu do této
lokality může dojít o vlivu na populace tzv. „světlinových“ druhů hmyzu, zejména brouků,
motýlů a blanokřídlých. V případě zásahu je nutná obnova vzrostlých stromů této okrajové
partie na světlý střední les. Při obnově klást důraz na obnovu prostřednictvím tzv. pařezové
výmladnosti.
V úseku obchvatu obce Chocenice míjí trasa rybník, který je ve své přítokové části
významným trdlištěm obojživelníků. Zde je nutné navrhnout opatření zamezující vstupu
obojživelníků na komunikaci. V jiném případě hrozí významný negativní zásah do populací
těchto obratlovců především v jarním období, kdy migrují na trdliště. V případě výběru k
realizaci této části trasy, je zde nutný další průzkum z výše uvedených důvodů.
Při jižním okraji kosené mezofilní louky nedaleko samoty Suš může dojí k ovlivnění populací
v mozaice výhřevných a vlhčích biotopů. Především v nájezdech alternativní přeložky II/117
S7,5/60 v poloze Pod Suší v blízkosti jednotek ÚSES, které separují kontinuitu lučních
porostů, a tím i snižují biotopové nároky pro řadu společenstev světlomilného hmyzu ale také
cenné skupiny obratlovců (viz předchozí části).
Vlhká aluviální louka mezi PTP 8,999.970 a KP 9,431.369, VARIANTA „2.1“ (dl. 3,50 km) u
obce Prádlo. V této lokalitě je nutný další průzkum především z důvodu výskytu hmyzích
populací s pozdějším vývojem (letní měsíce červen , červenec). Důvodem je možný výskyt
cenných druhů, které by mohly být stavbou komunikace ohroženy bez realizace ochranných
opatření.
Říční niva Úslavy je tvořena velmi cennou plochou aluviálních psárkových luk v úseku trasy
S11,5/80 TP 9,838.774, VARIANTA „2.2“ (dl. 5,90 km, resp. 6,00 km) u obce Novotníky.
Navržená trasa zasahuje do tohoto území sice přemostěním, nicméně narušuje stromové
patro cílových lužních dřevin, které u některých jedinců slouží jako doupné stromy pro
dutinové hnízdiče z řad xylobiontních organismů.
Navržená, delší trasa varianty „3.2“ může významněji ovlivnit kontinuitu mozaikovitých
biotopů (les, křoviny, louka, niva) s výskytem chráněných druhů živočichů (zlatohlávek
tmavý, ťuhýk obecný). V případě výběru této varianty je nutný další průzkum této lokality.
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V místě ukončení trasy záměru je vedena trasa v blízkosti rybníka, který byl v době
průzkumu vypuštěn. V případě jeho napuštění může rybník sloužit jako trdliště. V takovém
případě by bylo nutné navrhnout opatření zamezující vstup obojživelníků na navrhovanou
komunikaci.

Vlivy na flóru
V zájmovém území záměr stavby trasy silnice I/20 v úseku Seč-Nepomuk-Životice ovlivní
stávající fytocenózy a současně naruší ekologické vazby, které se zde vytvářejí. Bude
pozastavený proces přirozené sukcese a bude docházet k oslabení existujících populací, což
může vést až k vymizení celé řady běžných druhů. Naopak nově vzniklé těleso silnice bude
zdrojem šíření expanzivních a invazních taxonů. Z tohoto důvodu je důležité důrazně
prosazovat kompenzační opatření a to nejen výsadby nelesních dřevinných prvků přirozené
druhové skladby, ale i např. vytváření nových, nebo revitalizace stávajících vodních ploch,
mokřadů, vodotečí. Zvážit zda v biotopech, kde dojde k vytvoření nového trvalejšího
sekundárního bezlesí uměle zalesňovat či osívat jetelotravními směskami, nebo naopak je
ponechat přirozené sukcesi nebo naopak ještě sukcesi v určité fázi pravidelně blokovat.

Vlivy na ekosystémy
Výstavbou nové trasy komunikace dochází především k fragmentaci území. Během
botanického a zoologického průzkumu byly zjištěny souvislé plochy především mozaikovitě
uspořádaných cenných stanovišť, které budou další fragmentací výrazně omezeny ve svých
biologických funkcích. Je nutný následný průzkum těchto částí kraji s výsledným návrhem
opatření omezujících negativní vlivy stavby v území. Je nutné především dodržení kontinuity
prvků systému ekologické stability dále pak nerealizovat ty varianty, které podporují
fragmentaci mozaikovitě uspořádaných cenných stanovišť. Fragmentací takových částí
krajiny může dojít k porušení stability těchto prvků např. snížením minimální plochy potřebné
k udržení cenných oraganizmů v těchto mozaikách. Toto platí také pro zábory lesních
okrajů, které mohou snížit stabilitu lesních celků, ale mohou také zasáhnout do populací
vázaných na prosvětlené okraje lesů nebo využívající ekotononu. Proto je důležité navrhnout
správná kompenzační opatření, která povedou k stabilizaci (nebo dokonce obnově) těchto
prvků v krajině.
Velmi důležité pro stabilitu ekosystémů je zamezení šíření nepůvodních případně
agresivních druhů rostlin (příp. jiných organizmů). Tyto druhy využívají nekolonizovaných
částí krajiny (lokality kde byla provedena skrývka zeminy, okrajové části nových staveb) a
využívají také nové stavby s kontinuitou nekolonizovaných části ke svému šíření. Z tohoto
pohledu jsou pro tyto organizmy novostavby liniového charakteru obdobou biokoridorů. Proto
je třeba přijmout již v projektové části stavby taková opatření, která omezí na maximální míru
šíření těchto nepůvodních organizmů.
K tomuto vlivu se navrhuje respektovat následující opatření:
V rámci dokumentace EIA doplnit letní průzkum (červenec – srpen) k upřesnění
lokalizace populace ohrožených druhů živočichů v lokalitě výskytu.
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V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat komplexní projekt
vegetačních úprav pro záměr s tím, že v patách významnějších násypů (v dolní
třetině svahu) řešit liniově nebo ostrůvkovitě výsadbu stromů a keřů, na svazích
(v horních dvou třetinách svahu) keřů tak, aby došlo k maximálnímu potlačení
nepřirozeného liniového tvaru v krajině.
Veškerá odůvodněná (jednoznačně nevyhnutelná) kácení dřevin v trase
rozšíření vozovky a v prostorech provozního zázemí pro její výstavbu realizovat
výhradně v období vegetačního klidu.
Ve fázi výstavby respektovat požadavky aktuální ČSN k zajištění ochrany
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
Provést osázení nově vzniklých ploch rostlinami druhově a stanovištně
vhodných na osazované lokality. Základem výsadeb by měly být původní
rostlinné druhy prokázané průzkumem lokality.
V průběhu výstavby provádět monitoring a případnou likvidaci expanzních
druhů rostlin. Jedná se především o náspy, náspy v kontaktu s vodními toky a
vodními plochami. Doba monitoringu a případné potlačování jedinců
expanzivních rostlin je minimálně 3 roky od ukončení stavby.
Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav)
všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace
území a šíření alergenních plevelů a invazních rostlin.

1.8

Vlivy na krajinu

Oznamovaný záměr je realizován paralelně se stávajícími komunikacemi, tudíž svým
charakterem výrazně nezasáhne do krajinného rázu. Trasa komunikace a její niveleta jsou
navrženy tak, že výrazně nezasahují do morfologie terénu, resp. vhodně využívají
současnou topografii terénu.
Největší a nevyhnutelné vlivy na krajinu a krajinný ráz se očekávají v prostorech
mimoúrovňových křižovatek, jejichž realizace je ovšem nezbytná vzhledem k nutnosti plnění
technických norem. Vlivy výškové dominanty jsou v tomto případě značně tlumeny velkým
plošným rozsahem MÚK.
Významné a velmi významné vlivy na krajinu se neočekávají vzhledem k charakteru záměru.
Ke snížení tohoto vlivu je navrženo následující opatření:
V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat komplexní projekt
vegetačních úprav pro záměr s tím, že v patách významnějších násypů (v dolní
třetině svahu) řešit liniově nebo ostrůvkovitě výsadbu stromů a keřů, na svazích
(v horních dvou třetinách svahu) keřů tak, aby došlo k maximálnímu potlačení
nepřirozeného liniového tvaru v krajině.
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Realizace záměru nebude mít žádný vliv na hmotný majetek ani kulturní památky.
Pro úplnost je navrženo následující opatření:
V územích s archeologickými nálezy je stavebník povinen v době přípravy stavby
zkontaktovat některé z příslušných archeologických pracovišť pro vydání
souhlasu ke stavbě a stanovení podmínek záchranného archeologického výzkumu
(§ 22 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění) – příslušným úřadem je oprávněné
archeologické pracoviště.
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Zdraví
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že provedení uvažovaného záměru nepovede
k překročení platných imisních a hlukových limitů v okolí posuzované komunikace.
Vlivy ve formě dopravních úrazů lze po realizaci záměru uvažovat spíše podstatně nižší
oproti stávajícímu stavu, protože hlavní dopravní proud bude převeden na podstatně
bezpečnější komunikaci mimo obatnou zástavbu.
Vlivy na zdraví prostřednictvím znečištění vody a půdy lze očekávat po realizaci záměru
podstatně nižší oproti stávajícímu stavu, protože hlavní dopravní proud bude převeden na
komunikaci podstatně lépe zajištěnou před znečištěním vod a půd.
Ovzduší
Z hlediska znečištění ovzduší po zohlednění všech stávajících i uvažovaných zdrojů
znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění ovzduší ani k překračování
platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru v žádné z variant. Celkově je
možno konstatovat, že vybudování záměru přinese v zástavbě podél stávající komunikace
výrazné snížení imisní zátěže. Naproti tomu se v zájmovém území objeví nové imisní
zatížení, které se však projeví zejména v oblastech bez obytné zástavby.
Hluk
Za stávajícího stavu dochází k překračování ekvivaletních hladin hluku 60 dB(A) pro denní a
50 dB(A) pro noční dobu v obcích (částech obcí) Chocenická Lhota, Kotousov, Chocenice,
Zhůř, Měcholupy, Nepomuk a to zejména v noci. Ze zjištěného přehledu hladin hluku
v jednotlivých referenčních bodech je zřejmé, že po realizaci záměru budou hladiny hluku u
nejbližší obytné zástavby pod platnými hlukovými limity 60 dB(A) pro denní a 50 dB(A) pro
noční dobu a to pro 1. úsek, variantu 2.1, variantu 3.1, variantu 3.2, 5. úsek.
U varianty 2.2 by mohlo po realizaci záměru bez instalace protihlukových stěn docházet
k překročení platných hlukových limitů. Pro splnění těchto limitů byly navrženy 2 protihlukové
stěny o délce 120 a 130 m a výšce 2,5 – 3,5 m.
Vody
Předběžně na základě dosud získaných pouze základních údajů je zřejmé, že případný
lokální nepříznivý vliv daného záměru na povrchové a podzemní vody a zejména jejich
vodárenské využívání nelze v případě ekologické havárie na posuzovaných úsecích silnice
I/20 zcela vyloučit.
Realizace záměru, zejména v místech střetu zájmů s vodárenskými objekty, si bude
vynucovat opatření na ochranu vodních zdrojů (zpevněné příkopy, zajištění odvodu
odpadních vod z komunikace do separátní kanalizace s dílčími uzávěry (patrně oblast
přemostění a následného zářezu u Nepomuku), zpracování účinného havarijního plánu při
stavbě a zejména provozu komunikace, případně některá další opatření). V této fázi přípravy
záměru nelze z výše uvedených důvodů vyloučit ani požadavky na drobné dílčí úpravy trasy
komunikace.
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Půdy
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby :
Úsek

Varianta

Celkový trvalý zábor (ha)

1. úsek: I/20 Chocenice, obchvat

1

20,0

2. úsek: I/20 Měcholupy – Klášter

2.1

18,0

2.2

18,5

3.1

17,0

3.2

19,0

4

0,0

5

7,0

3. úsek: I/20 Nepomuk, obchvat
4. úsek: I/20 Třebčice – Mohelnice
5. úsek: I/20 Mohelnice – Životice

Tyto údaje jsou pouze orientační. Podrobnější údaje budou k dispozici ve fázi záborového
elaborátu, který bude zpracován v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí.
Většina záborů bude provedena na ZPF, menší část na ostatních plochách (především
komunikace).
Zábory PUPFL budou minimální a dle technické studie nejsou v této etapě přípravy seriózně
vyčíslitelné. Na stávající úrovni poznání není vyloučeno, že optimálním detailním technickým
řešením bude možné se záborům PUPFL zcela vyhnout.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Oblast širšího vedení trasy je územím s dlouholetou hornickou činností. Těžební činnost byla
změřena jednak na Fe rudy, dále na polymetalické rudy a zejména potom na zlatonosnou
rudu a nověji i na radioaktivní suroviny. V oblasti 1. úseku se drobná stará důlní díla
zaměřená na těžbu Fe rud a Fe kyzu (pyritu) nacházejí při Z okolí obce Seč (e.č. 949 - Seč),
na vrchu Suš při JZ okolí obce Chocenická Lhota (e.č. 945 – Kotousov – Suš). V širším okolí
2. úseku se potom nacházejí rozsáhlejší poddolované důlní prostory po těžbě
polymetalických rud (e.č. 960 – Kokořov – Novotníky – Prádlo) a dále především novější
důlní díla z průzkumných a těžebních prací na radioaktivní Mo – V – U surovinu – (e.č. 971 –
Novotníky) a zejména (e.č. 991 – Prádlo) v prostoru vrchu Na skalici bezprostředně J od
obce Prádlo. V širším okolí dalších úseků se již vyskytují pouze velmi stará důlní díla
změřená na těžbu zlatonosné rudy (e.č. 1037 – Nepomuk – přímo ve středu města), (e.č.
1150 Podhůří – vlevo od koncového úseku). Přímo pod stávající silnici I/20 zasahuje potom
rozsáhlé poddolované území (e.č. 1226 – Kasejovice – Životice s těžební šachtou Alois –
e.č. 16048), ale až za koncem 5. úseku v prostoru průjezdu lesním porostem mezi Životicemi
a Kasejovicemi.
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V úseku obchvatu obce Chocenice míjí trasa rybník, který je ve své přítokové části
významným trdlištěm obojživelníků. Zde je nutné navrhnout opatření zamezující vstupu
obojživelníků na komunikaci. V jiném případě hrozí významný negativní zásah do populací
těchto obratlovců především v jarním období, kdy migrují na trdliště. V případě výběru k
realizaci této části trasy, je zde nutný další průzkum z výše uvedených důvodů.
Při jižním okraji kosené mezofilní louky nedaleko samoty Suš může dojí k ovlivnění populací
v mozaice výhřevných a vlhčích biotopů. Především v nájezdech alternativní přeložky II/117
S7,5/60 v poloze Pod Suší v blízkosti jednotek ÚSES, které separují kontinuitu lučních
porostů, a tím i snižují biotopové nároky pro řadu společenstev světlomilného hmyzu ale také
cenné skupiny obratlovců.
Vlhká aluviální louka mezi PTP 8,999.970 a KP 9,431.369, VARIANTA „2.1“ (dl. 3,50 km) u
obce Prádlo. V této lokalitě je nutný další průzkum především z důvodu výskytu hmyzích
populací s pozdějším vývojem (letní měsíce červen , červenec). Důvodem je možný výskyt
cenných druhů, které by mohly být stavbou komunikace ohroženy bez realizace ochranných
opatření.
Navržená, delší trasa varianty „3.2“ může významněji ovlivnit kontinuitu mozaikovitých
biotopů (les, křoviny, louka, niva) s výskytem chráněných druhů živočichů (zlatohlávek
tmavý, ťuhýk obecný). V případě výběru této varianty je nutný další průzkum této lokality.
Výstavbou nové trasy komunikace dochází především k fragmentaci území. Během
botanického a zoologického průzkumu byly zjištěny souvislé plochy především mozaikovitě
uspořádaných cenných stanovišť, které budou další fragmentací výrazně omezeny ve svých
biologických funkcích. Je nutný následný průzkum těchto částí kraji s výsledným návrhem
opatření omezujících negativní vlivy stavby v území. Je nutné především dodržení kontinuity
prvků systému ekologické stability dále pak nerealizovat ty varianty, které podporují
fragmentaci mozaikovitě uspořádaných cenných stanovišť. Fragmentací takových částí
krajiny může dojít k porušení stability těchto prvků např. snížením minimální plochy potřebné
k udržení cenných oraganizmů v těchto mozaikách.

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

Pro fázi přípravy:
1. V rámci DÚR zpracovat podrobnou rozptylovou studii pro vybranou variantu.
2. V dalším stupni projektové přípravy stavby pro vybranou variantu zpracovat
podrobnou hlukovou studii se zaměřením na konkrétní technická opatření pro
bezpečné plnění hlukových limitů a modelování účinnosti těchto opatření.
3. V případě realizace varinty 2.2 předběžně počítat s výstavbou protihlukových stěn
v následujících prostorech:
-

km 9,840 – 9,960 protihluková stěna vpravo ve směru staničení - výška 2,5 – 3,5
m; délka cca 120 m

-

km 9,890 – 10,020 protihluková stěna vlevo ve směru staničení - výška 2,5 – 3,5
m; délka cca 130 m

4. V rámci DÚR zpracovat pro vybranou variantu podrobný hydrologický a
hydrogeologický průzkum včetně důkladné pasportizace aktuálně využívaných a
rezervních vodních zdrojů v blízkém okolí záměru a to nejen zdrojů hromadného,
ale i případného individuálního zásobovaní a také ozřejmení dílčích směrů
proudění využívaných podzemních vod.
5. Předběžně počítat s opatřeními na ochranu vodních zdrojů (zpevněné příkopy,
zajištění odvodu odpadních vod z komunikace do separátní kanalizace s dílčími
uzávěry - patrně v oblasti přemostění a následného zářezu u Nepomuku).
6. 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.
7. V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zabezpečení staveniště
proti úniku nebezpečných látek.
8. Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase rekonstruované vozovky I/20.
9. Při detailním technickém návrhu záměru eliminovat, resp. minimalizovat zábory
PUPFL.
10. V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a systém
pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky škodlivé
vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby. To se týká nejen odpadů při
výstavbě vzniklých, ale i odpadů případně nalezených při výstavbě.
11. 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.
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12. V rámci dokumentace EIA doplnit letní průzkum (červenec – srpen) k upřesnění
lokalizace populace ohrožených druhů živočichů v lokalitě výskytu.
13. V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat komplexní projekt
vegetačních úprav pro záměr s tím, že v patách významnějších násypů (v dolní
třetině svahu) řešit liniově nebo ostrůvkovitě výsadbu stromů a keřů, na svazích (v
horních dvou třetinách svahu) keřů tak, aby došlo k maximálnímu potlačení
nepřirozeného liniového tvaru v krajině.
14. V úseku obchvatu obce Chocenice míjí trasa rybník, který je ve své přítokové části
významným trdlištěm obojživelníků. Zde je nutné navrhnout opatření zamezující
vstupu obojživelníků na komunikaci. V jiném případě hrozí významný negativní
zásah do populací těchto obratlovců především v jarním období, kdy migrují na
trdliště. V případě výběru k realizaci této části trasy, je zde nutný další průzkum
z výše uvedených důvodů.
15. Vlhká aluviální louka mezi PTP 8,999.970 a KP 9,431.369, VARIANTA „2.1“ (dl. 3,50
km) u obce Prádlo. V této lokalitě je nutný další průzkum především z důvodu
výskytu hmyzích populací s pozdějším vývojem (letní měsíce červen , červenec).
Důvodem je možný výskyt cenných druhů, které by mohly být stavbou komunikace
ohroženy bez realizace ochranných opatření.
16. Navržená, delší trasa varianty „3.2“ může významněji ovlivnit kontinuitu
mozaikovitých biotopů (les, křoviny, louka, niva) s výskytem chráněných druhů
živočichů (zlatohlávek tmavý, ťuhýk obecný). V případě výběru této varianty je
nutný další průzkum této lokality.
17. V místě ukončení trasy záměru je vedena trasa v blízkosti rybníka, který byl v době
průzkumu vypuštěn. V případě jeho napuštění může rybník sloužit jako trdliště.
V takovém případě by bylo nutné navrhnout opatření zamezující vstup
obojživelníků na navrhovanou komunikaci.
18. Zvážit, zda v biotopech, kde dojde k vytvoření nového trvalejšího sekundárního
bezlesí uměle zalesňovat či osívat jetelotravními směskami, nebo naopak je
ponechat přirozené sukcesi nebo naopak ještě sukcesi v určité fázi pravidelně
blokovat.
19. Během botanického a zoologického průzkumu byly zjištěny souvislé plochy
především mozaikovitě uspořádaných cenných stanovišť, které budou další
fragmentací výrazně omezeny ve svých biologických funkcích. Je nutný následný
průzkum těchto částí krajiny s výsledným návrhem opatření omezujících negativní
vlivy stavby v území. Je nutné především dodržení kontinuity prvků systému
ekologické stability dále pak nerealizovat ty varianty, které podporují fragmentaci
mozaikovitě uspořádaných cenných stanovišť. Fragmentací takových částí krajiny
může dojít k porušení stability těchto prvků např. snížením minimální plochy
potřebné k udržení cenných oraganizmů v těchto mozaikách. Toto platí také pro
zábory lesních okrajů, které mohou snížit stabilitu lesních celků, ale mohou také
zasáhnout do populací vázaných na prosvětlené okraje lesů nebo využívající
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ekotononu. Proto je důležité navrhnout správná kompenzační opatření, která
povedou k stabilizaci (nebo dokonce obnově) těchto prvků v krajině.
20. Provést osázení nově vzniklých ploch rostlinami druhově a stanovištně vhodných
na osazované lokality. Základem výsadeb by měly být původní rostlinné druhy
prokázané průzkumem lokality.
21. V územích s archeologickými nálezy je stavebník povinen v době přípravy stavby
zkontaktovat některé z příslušných archeologických pracovišť pro vydání
souhlasu ke stavbě a stanovení podmínek záchranného archeologického výzkumu
(§ 22 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění) – příslušným úřadem je oprávněné
archeologické pracoviště.
Pro fázi výstavby
22. Zpracovat účinný havarijní plán pro stavbu komunikace.
23. V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.
24. 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.
25. Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu zemních prací.
26. Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
27. V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět
skrápění plochy staveniště.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
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32. Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke
zbytečným erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových
materiálů do vodotečí.
33. Ve fázi výstavby respektovat požadavky aktuální ČSN k zajištění ochrany stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
34. Veškerá odůvodněná (jednoznačně nevyhnutelná) kácení dřevin v trase vozovky a
v prostorech provozního zázemí pro její výstavbu realizovat výhradně v období
vegetačního klidu.
35. Důrazně prosazovat kompenzační opatření a to nejen výsadby nelesních
dřevinných prvků přirozené druhové skladby, ale i např. vytváření nových, nebo
revitalizace stávajících vodních ploch, mokřadů, vodotečí.
36. Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav) všechny
plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a
šíření alergenních plevelů a invazních rostlin.
37. V průběhu výstavby provádět monitoring a případnou likvidaci expanzních druhů
rostlin. Jedná se především o náspy, náspy v kontaktu s vodními toky a vodními
plochami. Doba monitoringu a případné potlačování jedinců expanzivních rostlin je
minimálně 3 roky od ukončení stavby.
38. V prvním úseku - I/20 Chocenice (obchvat) protínající komunikaci č. 20, především
jeho jižní okraj. Prosvětlený lesní okraj s dominantním dubem (Quercus spp.). Při
zásahu do této lokality může dojít k vlivu na populace tzv. „světlinových“ druhů
hmyzu, zejména brouků, motýlů a blanokřídlých. V případě zásahu je nutná obnova
vzrostlých stromů této okrajové partie na světlý střední les. Při obnově klást důraz
na obnovu prostřednictvím tzv. pařezové výmladnosti.

Pro fázi provozu
39. Po uvedení stavby do provozu provést měření hladin hluku, v případě překročení
limitů realizovat dodatečná protihluková opatření.
40. Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také
přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 25 % u modelování
ovzduší a do 2 dB u hluku.
Z hlediska biologického (posouzení fauny, flóry a ekosystémů) byla lokalita navštívena
odborníky na faunu, flóru a ekosystémy. Byl proveden základní faunistický a floristický
průzkum. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v popisu současného stavu lokality. Vzhledem
ke stavu a charakteru lokality, byla věnována pozornost možným cenným druhům fauny,
flóry.
Vzhledem k rozsahu záměru a časovým možnostem (trasa byla sledována především
v jarním až pozdně jarním aspektu) bude nutné doplnit také letní aspekt z důvodu rozvoje
populací hmyzu.
V případě realizace záměru ve vybrané trase by bylo vhodné věnovat zvýšenou pozornost
těm segmentům krajiny, které jsou cenné z hlediska udržení migrace obratlovců a z hlediska
udržení kontinuity cenných stanovišť. Takové práce vyžadují víceleté sledování těchto
cenných prvků krajiny.
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Porovnání variant řešení záměru

Pro 1. a 5. úsek je v projektové dokumentaci doložena výsledná trasa bez variantního řešení.
Ve 4. úseku nejsou předpokládány stavební úpravy stávající trasy.
Ve 2. a 3. úseku je doloženo variantní řešení, které vyplynulo z požadavků obcí při
zpracování PD a bylo odsouhlaseno objednatelem. Tyto úseky budou posouzeny procesem
EIA a na základě výsledků bude rozhodnuto o realizaci výsledné varianty.
Pro druhý úsek jsou doloženy dvě variantní trasy:
- var. 2.1 (severovýchodně od kopce Na Skalici)
na počátku úseku trasa jihozápadním obchvatem míjí obec Měcholupy; ve druhé
polovině úseku pokračuje ve stopě stávající silnice I/20 a severovýchodně míjí obec
Prádlo
- var. 2.2 (jihozápadně od kopce Na Skalici)
na počátku úseku trasa západně míjí obec Měcholupy; v nové trase kříží řeku Úslavu
a mostem přechází přes zastavěné území obce Novotníky; a v trase stávající silnice
II/230 pokračuje k Nepomuku.
Obě varianty mají shodný začátek (konec 1. úseku). Z hlediska možné etapovité výstavby
jsou varianty ukončeny rozdílně (var. 2.1 u samoty Nový Mlýn; var. 2.2 u samoty Borek).
Z tohoto důvodu je v rámci tohoto posouzení varianta 2.1 „prodloužena“ o navazující úsek ze
3. úseku (Nepomuk - obchvat) až do míst, kde se obě varianty sbíhají zpět do společné
trasy.
Pro třetí úsek jsou doloženy dvě variantní trasy:
− var. 3.1 (severně od kopce Šibenice; mezi kopcem a Nepomukem)
na počátku trasa prochází mezi rybníky, prochází křižovatkou silnic II/191 a II/230,
severně míjí úpravnu vody, v souběhu s nadzemním vedením VVN (v ochranném
pásmu) přechází přes Mihovku a míjí jižně Nepomuk
− var. 3.2 (jižně od kopce Šibenice)
na počátku trasa prochází mezi rybníky, prochází křižovatkou silnic II/191 a II/230,
odklání se od předcházející varianty, jižně míjí úpravnu vody, přechází přes Mihovku
a bezejmennou vodoteč, jižně míjí kopec Šibenice a vrací se zpět ke stávající silnici
Obě varianty mají shodný začátek (konec 2. úseku ve var. 2.1 u lokality Nový mlýn) a také
konec (na stávající silnici I/20).

Srovnání variant z hlediska vlivů hluku
Varianty 2.1 a 2.2
Vhodnější je varianta 2.1, protože varianta 2.2 generuje nutnost realizace významnějších
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protihlukových opatření.

Varianty 3.1 a 3.2
Jsou z hlediska velikosti a významnosti vlivů srovnatelné.
Srovnání variant z pohledu vlivu na živočichy a stanoviště
Varianta 2.1.
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)

Varianta 2.2.
Cenná nivní stanoviště
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)
Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
Ledńáček říční (Alcedo athis)

Varianta 3.1.
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)

Varianta 3.2.
Luční stanoviště, diverzifikovaná ekotonová stanoviště lesních okrajů
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Z generalizovaného přehledu vyplývá, že méně negativní vliv mají varianta 2.1. ve druhém
úseku (úsek Měcholupy – Kláštěr) a varianta 3.1. ve třetím úseku (Nepomuk obchvat).

V ostatních vlivech jsou varianty prakticky srovnatelné.

F.

Doplňující údaje

Vyjádření a grafická část oznámení je uvedena v příloze.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Hlavní náplní uvažovaného záměru je úprava silnice I/20 Seč - Životice.
Silnice I/20 je v tomto úseku zařazena do evropské sítě mezinárodních silnic pod číslem E49
(Magdeburk - Halle - Plavno - Schönberg - Vojtanov - Karlovy Vary - Plzeň – České
Budějovice - Halámky - Vídeň).
V celé délce předmětného úseku je silnice I/20 řešena jako dvou pruhová směrově
nerozdělená. Navržená trasa je řešena výhradně jako extravilánová, mimo zastavěné území
obcí. Technická kategorie je pro silnici I/20 navrhována S 11,5/80 dle ČSN 73 6101,
projektování silnic a dálnic.
Jako počátek zájmového úseku je vzata křižovatka silnic I/20 a II/178 u obce Seč. Tato se
nachází přibližně 18 km jižně od Plzně, resp. 2,5 km západně od obce Blovice. Stávající
křižovatka je mimoúrovňová a je ponechána bez úprav.
Konec řešeného území se nachází přibližně 600 m před křižovatkou silnic I/20 a II/188 u
obce Podhůří. Tato se nachází přibližně 6 km jihovýchodně od Nepomuka, resp. 2 km
severozápadně od obce Životice.
Začátek stavby navazuje na stávající silnici v technické kategorii S11,50/80, která je z
dlouhodobého hlediska konečnou trasou. Na konci stavby výhledově navazuje přeložka
silnice I/20 v úseku Kasejovice – Nová Hospoda (okres Písek).
Orientační délka jednotlivých úseků záměru:
Úsek

Varianta

Délka km

1. úsek: I/20 Chocenice, obchvat

1

6,60

2. úsek: I/20 Měcholupy – Klášter

2.1

5,85

2.2

5,90

3.1

5,60

3.2

6,10

4

2,10

5

2,20

3. úsek: I/20 Nepomuk, obchvat
4. úsek: I/20 Třebčice – Mohelnice
5. úsek: I/20 Mohelnice – Životice

Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že provedení uvažovaného záměru nepovede
k překročení platných imisních a hlukových limitů v okolí posuzované komunikace.
Z hlediska znečištění ovzduší po zohlednění všech stávajících i uvažovaných zdrojů
znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění ovzduší ani k překračování
platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru v žádné z variant. Celkově je
možno konstatovat, že vybudování záměru přinese v zástavbě podél stávající komunikace
výrazné snížení imisní zátěže. Naproti tomu se v zájmovém území objeví nové imisní
zatížení, které se však projeví zejména v oblastech bez obytné zástavby.
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Z hlediska vlivů hluku za stávajícího stavu dochází k překračování ekvivaletních hladin hluku
60 dB(A) pro denní a 50 dB(A) pro noční dobu v obcích (částech obcí) Chocenická Lhota,
Kotousov, Chocenice, Zhůř, Měcholupy, Nepomuk a to zejména v noci. Ze zjištěného
přehledu hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech je zřejmé, že po realizaci záměru
budou hladiny hluku u nejbližší obytné zástavby pod platnými hlukovými limity 60 dB(A) pro
denní a 50 dB(A) pro noční dobu a to pro 1. úsek, variantu 2.1, variantu 3.1, variantu 3.2, 5.
úsek. U varianty 2.2 byly pro splnění hlukových limitů navrženy 2 protihlukové stěny o délce
120 a 130 m a výšce 2,5 – 3,5 m.
Z hlediska vlivů na vodu je zřejmé, že případný lokální nepříznivý vliv daného záměru na
povrchové a podzemní vody a zejména jejich vodárenské využívání nelze v případě
ekologické havárie na posuzovaných úsecích silnice I/20 zcela vyloučit.
Realizace záměru, zejména v místech střetu zájmů s vodárenskými objekty, si bude
vynucovat opatření na ochranu vodních zdrojů (zpevněné příkopy, zajištění odvodu
odpadních vod z komunikace do separátní kanalizace s dílčími uzávěry (patrně oblast
přemostění a následného zářezu u Nepomuku), zpracování účinného havarijního plánu při
stavbě a zejména provozu komunikace, případně některá další opatření). V této fázi přípravy
záměru nelze z výše uvedených důvodů vyloučit ani požadavky na drobné dílčí úpravy trasy
komunikace.
Celkový trvalý zábor pozemků pro realizaci stavby :
Úsek

Varianta

Celkový trvalý zábor (ha)

1. úsek: I/20 Chocenice, obchvat

1

20,0

2. úsek: I/20 Měcholupy – Klášter

2.1

18,0

2.2

18,5

3.1

17,0

3.2

19,0

4

0,0

5

7,0

3. úsek: I/20 Nepomuk, obchvat
4. úsek: I/20 Třebčice – Mohelnice
5. úsek: I/20 Mohelnice – Životice

Tyto údaje jsou pouze orientační. Podrobnější údaje budou k dispozici ve fázi záborového
elaborátu, který bude zpracován v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí.
Většina záborů bude provedena na ZPF, menší část na ostatních plochách (především
komunikace).
Zábory PUPFL budou minimální a dle technické studie nejsou v této etapě přípravy seriózně
vyčíslitelné. Na stávající úrovni poznání není vyloučeno, že optimálním detailním technickým
řešením bude možné se záborům PUPFL zcela vyhnout.
Oblast širšího vedení trasy je územím s dlouholetou hornickou činností. Těžební činnost byla
změřena jednak na Fe rudy, dále na polymetalické rudy a zejména potom na zlatonosnou
rudu a nověji i na radioaktivní suroviny. V oblasti 1. úseku se drobná stará důlní díla
zaměřená na těžbu Fe rud a Fe kyzu (pyritu) nacházejí při Z okolí obce Seč (e.č. 949 - Seč),
na vrchu Suš při JZ okolí obce Chocenická Lhota (e.č. 945 – Kotousov – Suš). V širším okolí
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2. úseku se potom nacházejí rozsáhlejší poddolované důlní prostory po těžbě
polymetalických rud (e.č. 960 – Kokořov – Novotníky – Prádlo) a dále především novější
důlní díla z průzkumných a těžebních prací na radioaktivní Mo – V – U surovinu – (e.č. 971 –
Novotníky) a zejména (e.č. 991 – Prádlo) v prostoru vrchu Na skalici bezprostředně J od
obce Prádlo. V širším okolí dalších úseků se již vyskytují pouze velmi stará důlní díla
změřená na těžbu zlatonosné rudy (e.č. 1037 – Nepomuk – přímo ve středu města), (e.č.
1150 Podhůří – vlevo od koncového úseku). Přímo pod stávající silnici I/20 zasahuje potom
rozsáhlé poddolované území (e.č. 1226 – Kasejovice – Životice s těžební šachtou Alois –
e.č. 16048), ale až za koncem 5. úseku v prostoru průjezdu lesním porostem mezi Životicemi
a Kasejovicemi.
V úseku obchvatu obce Chocenice míjí trasa rybník, který je ve své přítokové části
významným trdlištěm obojživelníků. Zde je nutné navrhnout opatření zamezující vstupu
obojživelníků na komunikaci.
Vlhká aluviální louka mezi PTP 8,999.970 a KP 9,431.369, VARIANTA „2.1“ (dl. 3,50 km) u
obce Prádlo. V této lokalitě je nutný další průzkum především z důvodu výskytu hmyzích
populací s pozdějším vývojem (letní měsíce červen , červenec). Důvodem je možný výskyt
cenných druhů, které by mohly být stavbou komunikace ohroženy bez realizace ochranných
opatření.
Navržená, delší trasa varianty „3.2“ může významněji ovlivnit kontinuitu mozaikovitých
biotopů (les, křoviny, louka, niva) s výskytem chráněných druhů živočichů (zlatohlávek
tmavý, ťuhýk obecný). V případě výběru této varianty je nutný další průzkum této lokality.
Výstavbou nové trasy komunikace dochází především k fragmentaci území. Během
botanického a zoologického průzkumu byly zjištěny souvislé plochy především mozaikovitě
uspořádaných cenných stanovišť, které budou další fragmentací výrazně omezeny ve svých
biologických funkcích. Je nutný následný průzkum těchto částí kraji s výsledným návrhem
opatření omezujících negativní vlivy stavby v území. Je nutné především dodržení kontinuity
prvků systému ekologické stability dále pak nerealizovat ty varianty, které podporují
fragmentaci mozaikovitě uspořádaných cenných stanovišť. Fragmentací takových částí
krajiny může dojít k porušení stability těchto prvků např. snížením minimální plochy potřebné
k udržení cenných oraganizmů v těchto mozaikách.
Z hlediska porovnání vhodnosti variant se jako vhodnější jeví varianta 2.1 (vlivy hluku a na
živočichy a stanoviště) a varianta 3.1 (vlivy na živočichy a stanoviště).
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