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ÚVOD 
 

Stavba „Silnice I/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné“ podléhá dle přílohy č. 1, 
kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bodu 9.1. zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
zák. č. 93/2004 Sb. a zák. č. 163/2006 Sb., posuzování vlivů podle uvedeného zákona.  

Bod 9.1. je definován pro „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a 
místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I.)“. Pro tyto záměry je 
nutno předložit oznámení záměru dle § 6 citovaného zákona do zjišťovacího řízení dle § 7 
citovaného zákona.  
 

Cílem zjišťovacího řízení je v tomto případě zjištění, zda záměr bude posuzován podle 
citovaného zákona, a pokud ano, také upřesnění informací, které je vhodné uvést do 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Zjišťovací řízení se zahajuje a provádí na 
podkladě oznámení podle § 6 zákona, vyjádření k němu obdržených a podle hledisek a 
měřítek uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.  Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad (v 
tomto případě Krajský úřad Plzeňského kraje) vydáním závěru zjišťovacího řízení.  
 

Předmětem předkládaného oznámení záměru dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (tzv. oznámení EIA), 
zpracovaného v rozsahu podle přílohy č. 4 (s náležitostmi dokumentace), je záměr průtahu 
silnice I/20 v Plzni, v úseku Sládkova – Na Roudné.  

Základním podkladem pro zpracování tohoto oznámení byla ověřovací studie „Silnice 
I/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné“, zpracovaná firmou SUDOP PRAHA, a.s., 
v červenci 2006 (dále Studie).   
 

Předmětná Studie byla zadána v listopadu roku 2005 a jejím cílem je vytvořit jednotný 
podklad pro další projektovou přípravu silnice I/20 v úseku ulic Sládkova – Na Roudné. 
Zkoumaný úsek navazuje v jižní části na již zpracovanou DÚR Jasmínová – Sušická 
společností PONTEX v ulici Sládkově (v současné době ve stádiu získání stanovisek 
dotčených orgánů), na severu pak na řešení studie DÚR „Silnice I/20 a II/231 v úseku Plaská -
Na Roudné - Chrástecká“ (SUDOP Praha, 2006). 

Silnice I/20 představuje obecně v rámci silničního systému města Plzně velmi 
významnou severojižní tepnu. Její smysluplná existence byla prověřena v celé řadě 
předchozích dokumentací, její jednoznačný pozitivní dopad na přenos vnitroměstských vztahů 
v severojižním a severojihovýchodním směru potvrdily výstupy studie „Návrh postupu 
rozvoje silniční sítě na území města Plzně v návaznosti na zprovoznění dálnice D5,“ která 
byla zpracována společnostmi SUDOP PRAHA a.s. a DHV CR, spol. s.r.o. v letech 2004 až 
2005. 

Tato Studie by měla sloužit především jako podklad pro zpracování posouzení vlivu 
stavby na životní prostředí (EIA), pro potřeby územního plánování a pro koordinaci stavby s 
připravovanou stavbou „Průjezd železničním uzlem Plzeň“, mimo jiné i z důvodu nezbytné 
stabilizace míst a způsobu křížení se železničními tratěmi Plzeň – České Budějovice, Plzeň – 
Praha a Plzeň – Žatec. 
 

Oznámení záměru „Silnice I/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné“ bylo v souladu s 
§ 6 odst. 2 zákona zpracováno v rozsahu dokumentace s náležitostmi podle přílohy č. 4 
k zákonu. 
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ČÁST   A 
 

ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 
 
 

1. Obchodní firma  
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
Oprávněná složka: ŘSD ČR, Správa Plzeň   
 

2. IČ 
 
IČ:  65993390 
 
 

3. Sídlo 
 
Oprávněná složka:  
ŘSD ČR, Správa Plzeň  
Hřímalého 37,   301 00  Plzeň  
 
 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 

 
Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň  
ŘSD ČR, Správa Plzeň  
Hřímalého 37, 301 01 Plzeň  
Telefon: 377 333 711, fax: 377 422 619  
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ČÁST   B  
 

ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 
 
 
 

B.I.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 
 
 

B.I.1.  Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
 
Název: Silnice I/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné. 
Podle přílohy č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, se jedná o záměr zařazený 
v příloze č. 1, v kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), do bodu 9.1. „Novostavby, 
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené 
v kategorii I.)“.    
 
 

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
 
Celková délka trasy posuzované silnice I/20 Plzeň, v úseku Sládkova – Na Roudné, je cca 5 
km. Přesná délka trasy se liší podle jednotlivých variant řešení v jižní části trasy.  
Silnice I/20 je v zásadě navržena jako městská komunikace, čtyřpruhová, směrově rozdělená, 
s úrovňovými, příp. mimoúrovňovými křižovatkami. V úseku Sládkova (Lobezská) – 
Studentská je po silnici I/20 veden Městský okruh.  
Silnice I/20 v úseku Sládkova – Cvokařská je navržena jako čtyřpruhová, směrově rozdělená 
komunikace B1 o základní návrhové kategorii MS 20/60. 
Silnice I/20 v úseku Cvokařská – Na Roudné je navržena jako čtyřpruhová směrově rozdělená 
v kategorii MS 20/60. 
 
Prognóza výhledových intenzit 
Výhledové intenzity na silniční síti města Plzně byly stanoveny pomocí makroskopického 
dopravního modelu v programu Questor. Dopravní model města Plzně byl vytvořen pro účely 
zakázky „Návrh postupu rozvoje silniční sítě na území města Plzně v návaznosti na 
zprovoznění dálnice D5“ v letech 2004 až 2005. 
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Obrázek č. 1 – Intenzity dopravy v cílovém stavu 2030 na silnici I/20 
 

 
 
Prognóza intenzit dopravy rozlišuje 3 varianty silnice I/20 v rámci průchodu této komunikace 
městem Plzní ve třech výhledových etapách 2015, 2020 a 2030 v souladu s hodnoceným 
technickým řešením. Vývoj komunikační sítě města Plzně je v modelu uvažován podle 
Scénáře č.1 – výstavba smíšená (postupná výstavba centrální, západní a východní stopy). 
Výstupem prognózy dopravního zatížení jsou kartogramy dopravního zatížení pro každý 
modelovaný stav. Hodnoty intenzit dopravních proudů jsou uvedeny ve vozidlech celkem za 
24 hodin. Kartogramy jsou uvedeny v příloze D Studie. 
Dopravní zatížení na silnici I/20 se na sledovaném úseku Sládkova – Na Roudné bude 
pohybovat v rozmezí 18-34 tisíc vozidel za den. Nejzatíženější úsek by měl být mezi 
prodlouženou alejí Svobody (spojnicí I/20 a I/27) a napojením do Jateční. Nejnižší zatížení 
lze čekat v úseku Jasmínová – Sušická. 
Na obrázku 1 znázorněné rozmezí intenzit na jednotlivých úsecích vyplývá z variantního 
řešení úseku Sládkova – Cvokařská. Vyšší vliv variant na zatížení silnice I/20 (cca rozdíl 2 tis. 
vozidel/den) je na úsecích Lobezská – Cvokařská a Cvokařská – Jateční. 
Přibližně poloviční vliv lze sledovat na ostatních úsecích silnice I/20. 
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Změny dopravního zatížení na síti vyvolané realizací posuzovaného úseku přeložky I/20 
 
Přeložka I/20 nabídne doposud chybějící kvalitní dopravní spojení dvou velmi významných 
čtvrtí města Plzně - Severním předměstím a Jihovýchodním předměstím. 
V severní části převezme přeložka I/20 dopravní zatížení z ulice U Velkého rybníka a Jateční, 
v menší míře odlehčí Chrástecké a Mohylové, malý podíl převezme z Karlovarské a obchvatu 
Roudné. V jižní části převezme přeložka I/20 dopravní zatížení z ulic Slovanská, Koterovská, 
Lobezská, malý podíl cest z Klatovské a U Trati, v závislosti na kvalitě napojení Lobez po 
Lobezské také z ulic Revoluční a Dlouhá. 
 
 
 

B.I.3.  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)  
 
Stavba silnice I/20 v Plzni, úsek Sládkova – Na Roudné se nachází na území města Plzně.  
 
Kraj:    Plzeňský  
Obec:    město Plzeň  
K.ú.:    území Městských obvodů Plzeň 1, MO Plzeň 2, MO Plzeň 4 
 
Zájmová oblast vyplývá ze zadání vedení trasy. Nachází se na území městské části Plzeň 2, 
městské části Plzeň 4 a nepatrnou částí zasahuje na území městské části Plzeň 1. 
S ohledem na území je trasa komunikace v rámci Studie vymezena na jihu (na začátku úseku) 
křižovatkou se Sládkovou ulicí v místní části Božkov, na severu (na konci úseku) křižovatkou 
budoucí I/20 s novou prodlouženou ulicí Jateční ve směru k Plaské v blízkosti ulice Na 
Roudné. Z východu a ze západu je trasa komunikace vymezena kolejištěm železničních tratí 
(Plzeň – České Budějovice, Plzeň – Žatec) podél celého navrhovaného úseku trasy, dále také 
řekou Úslavou především v jižní části, řekou Berounkou pak v části severní. Jako trasou 
dotčené části města Plzně lze označit Slovany, Libušín, Božkov, Vyšehrad, Lobzy a 
Doubravku. 
Rozmanitost terénu je v dotčené oblasti výrazná. Terén je svažitý směrem k oběma řekám - 
Úslavě i Berounce, trasa překonává výškové rozdíly vytvořené údolím řek. 
Silnice I/20 svou stopou zasahuje jak do obydlených oblastí, tak do oblastí používaných v 
současnosti SŽDC s.o. a ČD a.s., ale i do oblastí rekreačního pohybu obyvatel města Plzně. 
Tyto oblasti určují a omezují prostor pro návrh trasy komunikace I/20. 
 
 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  
 
Silnice I/20 bude, v rámci silničního systému města Plzně, představovat velmi významnou 
severojižní tepnu s pozitivním dopadem na přenos vnitroměstských vztahů v severojižním a 
severo-jihovýchodním směru. Řešený úsek navazuje v jižní části na úsek hodnocený v DÚR 
Jasmínová – Sušická (zpracovaný společností PONTEX) v ulici Sládkově) a v severní části na 
úsek řešení v DÚR „Silnice I/20 a II/231 v úseku Plaská - Na Roudné - Chrástecká“ 
(zpracovaný společností SUDOP Praha, 2006). 
Nově navržená poloha silnice I/20, jejíž je úsek Sládkova – Na Roudné součástí, umožňuje 
přesun stávající stopy silnice I/20 z ulic K Dráze, Nepomucká, Slovanská, Mikulášská, 
Sirková, Tyršova, Jízdecká, Přemyslova, most generála Pattona a Karlovarská do nové 
samostatné stopy. Celá nová stopa silnice I/20 se pak skládá z již realizované křižovatky 
dálnice D5 a silnice I/20, z již realizovaného úseku D5 – K Dráze, úseku K Dráze – 
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Jasmínová (DSP), Jasmínová - (Sládkova) - Sušická (DÚR) v jižní části, v severní pak z 
navazujícího úseku (Chrástecká) – Na Roudné – Plaská (DÚR) a již realizované ulice 
Studentské (příloha č. A.1. – Předpokládaný skelet silniční sítě v Plzni roku 2030). 
 
V jižní části trasy silnice I/20 jsou navrženy tři různé varianty technického řešení : 
 
Varianta č.1 
Trasa komunikace I/20 je napojena do křižovatky Sládkova (DUR Jasmínová – Sušická), dále 
pokračuje novou stopou – jako čtyřpruh – podél železniční trati České Budějovice – Plzeň. V 
km cca 0,620 překračuje železniční trať – v horní úrovni a dostává se tak do oblasti obytného 
celku Vyšehrad. V místě křížení s železniční tratí – v km 0,620 – je navržena průsečná 
úrovňová křižovatka. Při výstavbě této křižovatky je uvažována přestavba ulice Sušická, 
uvažuje se i rekonstrukce ulice Velenická. 
Komunikace I/20 po překročení železniční trati pokračuje přes prostor Vyšehradu, ten přetíná 
zhruba v poloviční vzdálenosti mezi řekou Úslavou a železniční tratí, pokračuje dále směrem 
k ulici Rokycanská. V oblasti tzv. Lobezských kolejí je komunikace I/20 vedena po okraji 
tělesa železnice a zasahuje tak do prostoru určeného k aktivnímu odpočinku obyvatel. Jižní 
část varianty č.1 končí u ulice Cvokařská, kde je navržena úrovňová křižovatka – tedy cca v 
km 2,0. 
Na komunikaci I/20 je navržena mimoúrovňová křižovatka v oblasti Vyšehradu. Tato 
křižovatka umožňuje pohyby sever – Částkova nebo sever - Lobezské údolí (viz výkresová 
část větev B) nebo Částkova – Lobezské údolí – sever (výkresová část větev A). 
Větev B je navržena jako sjezdová rampa, ústící do větve A za mostem přes železniční trať u 
Částkovy ulice. 
 
Obrázek č. 2 – Varianta 1 – Jižní část 
 

 
 
 
Varianta č.2 
Hlavní ideou tohoto návrhu vedení silnice I/20 je především umístění obslužné rampy 
(kolektoru) pro obsluhu ulic Lobezská a Částkova do středního dělícího pásu hlavní trasy. 
Trasa komunikace I/20 je napojena do křižovatky Sládkova (dle DÚR Jasmínová – Sušická), 
dále pokračuje novou stopou, jako čtyřpruh pozvolně klesá podél železniční trati České 
Budějovice – Plzeň. Nejprve je navržena v zárubních zdech, aby v km 0,180 vstoupila do 450 
metrů dlouhého, hloubeného tunelu. 
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V km 0,630 končí tunel a komunikace se již rozvětvuje pomocí odbočovacích a připojovacích 
pruhů pro nejvyšší dovolenou rychlost 60 km/hod. Připojení a odpojení se děje do/z levého 
průběžného jízdního pruhu. Od km 0,630 se jednotlivé směry silnice I/20 od sebe oddálí, aby 
vytvořili dostatečně široký střední dělící pás pro obslužnou rampu. K opětovnému spojení 
dochází cca v km 1,600. Ve výhledu se uvažuje restrukturalizace Lobezského kolejiště a 
uvolnění části plochy kolejiště právě pro stopu silnice I/20. 
Návrh silnice I//20 končí v místě navržení úrovňové křižovatky Cvokařská, tedy cca ve 
staničení 2,000 km. 
 
Obrázek č. 3 – Varianta 2 – Jižní část  
 

 
 
 
 
Varianta č.3 
Silnice I/20 v úseku Sládkova - Cvokařská začíná napojením na úrovňovou světelně řízenou 
křižovatku (křižovatka „Sládkova“), dále pokračuje tunelem o délce 571 m pod železniční 
tratí, cca 50 m za portálem tunelu je navržena úrovňová světelně řízená křižovatka (křižovatka 
„Silnice I/20 a Lobezská“), následuje hloubený tunel délky 298 m pod zástavbou Vyšehradu. 
Tento druhý tunel vychází na povrch v místě současného kolejiště v Lobzích, ve výhledu se 
rovněž uvažuje restrukturalizace Lobezského kolejiště a uvolnění části plochy kolejiště právě 
pro stopu silnice I/20, i když v menší míře než ve variantě č. 2. Jižní část varianty 3 končí v 
cca km 2,000 v blízkosti úrovňové křižovatky Cvokařská. 
Součástí varianty 3 je návrh propojení ulic Částkova a Lobezské. Propojením ulice Částkova 
se silnicí I/20 dochází k uzavření Městského okruhu. Napojení ulice Částkova na silnici I/20 
je provedeno tzv. větví A varianty 3 v návrhu studie „Silnice I/20 v Plzni – uzel Lobezská“ a 
to stykovou světelně řízenou křižovatkou umožňující všechny směrové pohyby. 
Větev B varianty 3 je napojena pomocí stykové křižovatky na větev A a zajišťuje tak spojení 
Lobez, Částkovy ulice a silnice I/20. 
 
Obrázek č. 4 – Varianta 3 – Jižní část 
 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON         Oznámení EIA dle z.č.100/2001 Sb. – SilniceI/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné  

 13

 
 
 
 
 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně 
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i 
z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí  

 
Oznámení EIA je zpracováno jako posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví na 
záměr „Silnice I/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné“ na základě ověřovací studie, 
zpracované pro vedení trasy v daném úseku a pro variantní technické řešení stavby. Studii 
zpracoval SUDOP PRAHA a.s. v červenci 2006 (dále Studie).   
 
Předmětná Studie byla zadána v listopadu roku 2005 a jejím cílem bylo vytvořit jednotný 
podklad pro další projektovou přípravu silnice I/20 v úseku ulic Sládkova – Na Roudné. 
Zkoumaný úsek navazuje v jižní části na již zpracovanou DÚR Jasmínová – Sušická 
společností PONTEX v ulici Sládkově (v současné době ve stádiu získání stanovisek 
dotčených orgánů), na severu pak na řešení studie DÚR „Silnice I/20 a II/231 v úseku Plaská -
Na Roudné - Chrástecká“ (SUDOP Praha, 2006). 
Silnice I/20 představuje obecně v rámci silničního systému města Plzně velmi významnou 
severojižní tepnu. Její smysluplná existence byla prověřena v celé řadě předchozích 
dokumentací, její jednoznačný pozitivní dopad na přenos vnitroměstských vztahů v 
severojižním a severojihovýchodním směru potvrdily výstupy studie „Návrh postupu rozvoje 
silniční sítě na území města Plzně v návaznosti na zprovoznění dálnice D5,“ která byla 
zpracována společnostmi SUDOP PRAHA a.s. a DHV CR, spol. s.r.o. v letech 2004 až 2005. 
Tato Studie by měla sloužit především jako podklad pro zpracování posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí (EIA), pro potřeby územního plánování a pro koordinaci stavby s 
připravovanou stavbou „Průjezd železničním uzlem Plzeň“ mimo jiné i z důvodu nezbytné 
stabilizace míst a způsobu křížení se železničními tratěmi Plzeň – České Budějovice, Plzeň – 
Praha a Plzeň – Žatec. 
 
Nová stopa silnice I/20, jejíž je úsek Sládkova – Na Roudné součástí, umožňuje přesun 
stávající stopy silnice I/20 z ulic K Dráze, Nepomucká, Slovanská, Mikulášská, Sirková, 
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Tyršova, Jízdecká, Přemyslova, most generála Pattona a Karlovarská do nové samostatné 
stopy, její realizací dojde k odstranění několika systémových dopravních závad ve stávajícím 
stavu (nestandardní uspořádání tramvajového tělesa v příčném profilu Slovanské třídy, křížení 
s železniční tratí 3. TŽK formou dvou výškově a šířkově nevhodných viaduktů, souběh se 
silnicí I/26, přetížení části Karlovarské ulice včetně mostu generála Pattona). Celá nová stopa 
se skládá z již realizované křižovatky dálnice D5 a silnice I/20, z již realizovaného úseku D5 
– K Dráze, úseku K Dráze – Jasmínová (DSP), Jasmínová- (Sládkova) - Sušická (DÚR) v 
jižní části, v severní pak z navazujícího úseku (Chrástecká) – Na Roudné – Plaská (DÚR) a již 
realizované ulice Studentské. Význam komunikace ve své východní části podtrhuje i 
skutečnost, že v úseku Sládkova (Lobezská) – Studentská je po silnici I/20 veden Městský 
okruh. V křižovatce se Sládkovou navazuje jižní větev jižní části okruhu, v Lobezské pak 
severní větev jižní části Městského okruhu. V prostoru za objektem Plzeňské Teplárenské a.s. 
bude po komunikaci navazující na prodlouženou Alej Svobody vedena jižní větev severní 
části Městského okruhu, samotná I/20 pak od stejné křižovatky převádí severní větev severní 
části Městského okruhu až k okružní křižovatce Studentská/Karlovarská. 
 
 
Přehled posuzovaných variant : 
 
Předmětná Studie Silnice I/20 Plzeň, Sládkova – Na Roudné si kladla několik cílů. S ohledem 
na rozmanitost a technickou složitost dílčích částí celé trasy bylo nutné: 
o Technicky stabilizovat a pro multikriteriální analýzu připravit stopy 3 sledovaných variant 

v jižní části trasy (úsek Sládkova – Cvokařská). 
o V rámci multikriteriální analýzy posoudit a následně doporučit k dalšímu zpracování v 

tomto hodnocení nejúspěšnější variantu, přičemž srovnávány byly následující varianty:  
– SUDOP PRAHA 1996 varianta 3, aktualizovaná společností VPÚ DECO 1997- 

„3/A“ ve Studii Silnice I/20 Plzeň, Sládkova – Na Roudné označená jako varianta 
č.1. 

– SUDOP PRAHA a.s. z roku 2004, původně zpracovaná ve studii „Průjezd uzlem 
Plzeň - ekonomické posouzení variant“, aktualizovaná v roce 2006 SUDOPEM 
PRAHA a.s. – ve Studii Silnice I/20 Plzeň, Sládkova – Na Roudné označená jako 
varianta č.2. 

– „Ing. Petr Zítek“ - „Studie silnice I/20, uzel Lobezská“ z roku 2005 (firma IP 
Projekt) , ve Studii Silnice I/20 Plzeň, Sládkova – Na Roudné označená jako varianta 
č.3. 

Stejným způsobem jsou označeny i varianty v oznámení EIA.  
 
o Najít ve střední části trasy, tedy v křižovatkovém uzlu I/20 x Rokycanská, takové řešení, 

které nabídne při respektování umístění stávajících objektů hypermarketů BAUMAX a 
INTERSPAR kapacitně uspokojivější řešení, než byl dosavadní návrh dle „Průtah silnice 
I/20 Plzní Úsek Cvokařská – Těšínská“; zpracované firmou VPÚ DECO PRAHA a.s. v 
roce 10/2002. 

o V severní části trasy (Jateční – Na Roudné) navrhnout takové technické řešení dle stopy v 
ÚP, které umožní přijatelnou obsluhu přilehlých areálů (Plzeňský Prazdroj a.s, Plzeňská 
Teplárenská a.s, DKV ČD a.s., HÚŽ ČD a.s.) a současně nebude snižovat kapacitu a 
průjezdnost na I/20. 
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Přehled dříve zvažovaných variant:  
 
Předmětem Studie byl územně technický a dopravní návrh trasy silnice v zadaném úseku, a to 
na podkladě předchozích prací, doplněných aktuálními požadavky zadavatele. 
Vzhledem k tomu, že součástí zadání Studie bylo i variantní řešení konkrétně vymezeného 
úseku trasy (dopravní uzel Lobezská), bylo součástí studie i závěrečné technické vyhodnocení 
navržených variant. Požadovaná hodnotící kriteria jsou uvedena níže. 
 
V průběhu let 1994 – 2005 byla v daném úseku zpracována řada studií. 
Základními byly studie společnosti SUDOP PRAHA a.s. z roku 1994 a 1996, které byly 
následně aktualizovány, a zvlášť byly dílčími studiemi prověřovány jednotlivé 
nejproblematičtější úseky včetně různého technického řešení. Jednotlivé dílčí studie na sebe 
nenavazují, nebo se naopak částečně překrývají, což je další důvod pro zpracování jednotné 
výsledné Studie v dále uvedených variantách v jižní části celé sledované trasy. 
 
Úsek Sládkova – Cvokařská 
 
V tomto úseku bylo v letech 1996 – 2005 zpracováno několik studií. Na jednáních dne 
19.7.2005 a 20.7.2005 byly z doposud zpracovaných studií zástupci města Plzně a ŘSD 
vybrány tři varianty vhodné pro další sledování. Tyto dále uvedené varianty jsou předmětem 
zapracování předložené Studie a takto technicky navržené varianty byly předmětem zkoumání 
v rámci multikriteriální analýzy ve zpracované Studii, jež byla základním podkladem  pro 
zpracování oznámení EIA.  
 
1) studie SUDOP PRAHA 1996 varianta 3 aktualizovaná VPÚ DECO 1997- „3/A“ (v 
předkládané studii označená jako varianta č.1) 
SUDOP PRAHA a.s. navrhl v roce 1996 celkem 4 varianty řešení, na tyto varianty bylo 
zpracováno oznámení a dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí dle zák. č. 
244/1992 Sb., následně posudek a 23.7.1997 vydáno stanovisko MŽP s doporučením k 
realizaci varianty č.3. 
 
2) varianta „SUDOP PRAHA a.s.“ z roku 2004 – zpracovaná ve studii „ Průjezd uzlem 
Plzeň - ekonomické posouzení variant“ (v předkládané studii označená jako varianta č.2) 
Tato varianta z roku 2004 byla dále upravena a precizována s ohledem na přijetí 
aktualizovaných norem pro projektování, lze ji rovněž již označit za variantu „SUDOP 
PRAHA a.s. 2006“.  
 
3) varianta „Ing. Petr Zítek“ - „Studie silnice I/20, uzel Lobezská“ (v předkládané studii 
označená jako varianta č.3) 
Varianta dle č.1 vychází z polohy a dopravního řešení křižovatky se Sládkovou ulicí dle 
studie SUDOP PRAHA a.s., K dráze-Rokycanská, 1996. Varianty č.2 a č.3 pak z polohy a 
dopravního řešení této křižovatky podle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí I/20 
Jasmínová – Sušická, 2004. 
 
 
Úsek Cvokařská – Těšínská 
 
V tomto úseku byla trasa ve Studii navržena dle řešení společnosti VPÚ DECO Praha z roku 
2002 – „Průtah silnice I/20 Plzní – úsek Cvokařská – Těšínská“. Směrové vedení přemostění a 
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poloha mostních podpor dle této studie byly pro zadanou Studii závazné. Tato Studie byla 
vyvolána potřebou stabilizovat trasu v těsné blízkosti nově postaveného nákupního střediska 
INTERSPAR. 
Variantní řešení – zpracovatel Studie prověřil a navrhl variantní řešení úpravy křížení v 
prostoru okružní křižovatky umožňující také sjezd ze silnice I/20 ve směru od severu. 
Projektant rovněž kontrolně prověřil geodetickým zaměřením výšku železniční trati Praha-
Plzeň v místě křížení se silnicí I/20 a výšku parkoviště u INTERSPARU v místě mostní 
estakády. 
 
 
Úsek Těšínská – Na Roudné 
 
Řešení bylo převzato dle studie SUDOP PRAHA a.s. z roku 2004 - „ Průjezd uzlem Plzeň - 
ekonomické posouzení variant“. Referenčně byla sledována i trasa dle studie SUDOP 
PRAHA z 12/1994 v aktualizaci dle VPÚ DECO PRAHA z 12/97 a 05/1998, která byla 
posouzena z hlediska vlivů stavby na životní prostředí dle zák. č. 244/1992 Sb.  
 
 
Výše uvedené varianty (varianta 1, varianta 2 a varianta 3) byly ve Studii vyhodnoceny a 
porovnány multikriteriální analýzou podle zadaných kritérií.  
Hodnotící kritéria jednotlivých variant ve Studii:  
1. technické řešení – směrové, výškové, včetně prověření dílčích variant technického řešení 

(např. řešení nájezdu na Lobezský most, vedení ramp, možnost zkrácení tunelů aj.)  
2. dopravně inženýrské posouzení (včetně kapacit a propustnosti)  
3. nároky na zábory pozemků – struktura, vlastnictví  
4. zásah do cenných urbanizovaných nebo přírodních území a demolice  
5. stavební náklady  
6. provozní náklady  
7. možnost realizace stavby po etapách  
8. soulad s ÚPD  
9. přeložky inženýrských sítí a další vyvolané investice  
10.zásah do zátopového území podle povodňového modelu města Plzně  
 
Výsledek vyhodnocení ve Studii a doporučení nejvhodnější varianty podle uvedených kritérií 
je informativně uvedeno v oznámení v části E – Porovnání variant, a to z důvodu srovnání 
s vyhodnocením variant podle vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, provedeného 
v tomto oznámení EIA.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že v úseku K dráze - Rokycanská bylo v minulosti navrhováno 
mnoho různých variant, bylo nutné v první fázi prací na Studii nejprve určit náročnost a 
možnost propojení určených variant. 
Na obrázku v příloze č. A.2. k oznámení je možné rozlišit počty různých variant, které byly 
v rámci předchozích prací zkoumány v jižní části trasy studie. 
V severní části projektu byly v minulosti zkoumány a navrhovány pouze dvě varianty, které 
jsou závislé na uvolnění či neuvolnění prostoru na seřaďovacím nádraží Plzeň-Doubravka. 
 
Řešení varianty 2 a 3 je odvislé od řešení železničního uzlu Plzeň (viz Průjezd uzlem Plzeň ve 
směru III.TŽK a Uzel Plzeň – PD (DÚR), firma SUDOP PRAHA a.s., rok zpracování 
02/2006). V případě, že nedojde k realizaci stavby Průjezd uzlem Plzeň, navrhované 
silniční varianty nelze uskutečnit . 
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B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
 
Omezující faktory při návrhu trasy:  
 
Návrh celé výsledné trasy musí respektovat širokou řadu skutečností. Na jedné straně je 
technický návrh podvazován geomorfologií terénu, na straně druhé obytnou zástavbou, 
potřebou obsluhy navazujících areálů, prostorovými limity pro křížení s dalšími silničními 
komunikacemi nebo potřebou mimoúrovňového křížení se železničními tratěmi. Pro každý 
úsek celé trasy od Sládkovy ulice až po ulici Na Roudné je typický vždy jiný limit, který 
vymezuje určité mantinely pro návrh komunikace. 
 
Prvním kolizním místem na trase od Sládkovy ulice je způsob křížení trasy se železniční 
tratí Plzeň – České Budějovice. Trasa silnice I/20 je vedena až do prostoru Jubilejní ulice 
západně od tratě SŽDC a vzhledem k husté zástavbě musí tuto trať překonat na její východní 
stranu. Sledované varianty v jižní části trasy č.1 až č.3 nabízí principiálně dvě možnosti – 
přechod I/20 přes železniční trať (varianta 1) nebo přechod silnice I/20 tunelem pod 
železniční tratí (varianty 2,3). Způsob křížení nejen významně ovlivňuje hlukové dopady trasy 
do bezprostředního okolí, ale především vymezuje výškové poměry trasy, se kterými se 
silnice I/20 ocitá na východní straně od železniční tratě v prostoru Lobezského údolí. 
 
Dalším prvkem, který významně limituje možnosti technických řešení,  je průchod místní 
částí Vyšehrad a způsob křížení s ulicí Lobezskou. Poloha Lobezské ulice je v zásadě 
definována na obou vstupech, tedy úrovní křižovatky s ulicí Částkovou při křížení železniční 
trati Plzeň – České Budějovice, na druhé straně pak polohou mostu přes řeku Úslavu. Velký 
výškový rozdíl obou vstupů, potřeba zachování a dotvoření Městského okruhu, snaha o 
minimalizaci zásahu do údolní nivy Úslavy, koordinace s předpokládaným návrhem 
železniční zastávky Plzeň – Slovany, respektování minimalizace zásahů do obytné části 
Vyšehradu a především výšková poloha silnice I/20 variantně křížící železniční trať vytváří 
velmi složitou platformu pro hledání kompromisního technického řešení. 
 
Relativně bezproblémovým úsekem je část mezi Vyšehradem a Cvokařskou ulicí, zde však 
začíná řešení velmi složitého silničního uzlu. Základním požadavkem na řešení návrhu je 
potřeba mimoúrovňového křížení dvou silnice I.třídy (I/20, I/26) přenášející severojižní a 
západovýchodní vztahy, doplněná významným severovýchodním vztahem. Složitost řešení 
zvyšuje existence supermarketů INTERSPAR a BAUMAX , které nejen svou fyzickou 
existencí, ale především potřebou obsluhy a generovanou dopravou zvyšují tlak na 
propustnost celého uzlu. Limitním prvkem je rovněž poloha železniční trati Plzeň – Praha a 
vstup paprsku z ulice Těšínské. 
 
V průběhu zpracování Studie byla vyvolána potřeba obsluhy navazujících průmyslových 
komplexů, tudíž i v severní části – úsek Jateční – Na Roudné – vznikla potřeba technicky 
složitého návrhu. Trasa I/20 musí být v tomto úseku koncipována tak, aby umožnila adekvátní 
obsluhu komplexu Plzeňské Teplárenské a.s. v osobní i nákladní dopravě, Plzeňského 
Prazdroje a.s., Depa kolejových vozidel ČD, umožňovala vytvoření křižovatky s 
prodlouženou stopu Aleje Svobody včetně přemostění Berounky, napojovala budoucí 
komerčně využitelný prostor stávajícího objektu HUŽ ČD. Nelze opomenout ani 
respektování nového vlečkového zapojení právě objektu Plzeňské Teplárenské a.s. Návrh 
trasy musí rovněž zohlednit potřebu plynulého zapojení do navazující stavby na silnici I/20 
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Plaská – Na Roudné - (Chrástecká), které je realizována přes významný terasový zlom v 
blízkosti řeky Berounky. Možnost reálného návrhu takového technického řešení je úzce spjata 
právě s přestavbou železničního uzlu Plzeň a se změnou velikosti prostoru určeného pro 
nákladní vlakotvorbu v rámci celého uzlu. Je nutné si uvědomit, že stavba I/20 a přestavba 
železničního uzlu Plzeň jsou tak významně související stavební a provozní objekty, že je 
nelze od sebe oddělit a že realizace silnice I/20 především v severní části je přímo závislá na 
realizaci úprav železničního uzlu. Bez takových úprav (korekce rozsahu kolejiště seřaďovací 
části stanice) nebude vůbec možné trasu I/20 ve své severní části realizovat. 
 
Zjištěné limity v území, omezující technické a stavební řešení navržené trasy a jejích variant : 
 
Úsek Sládkova – Rokycanská 
 
V této oblasti byly zjištěny limity technického, urbanistického, dopravního a ekologického 
charakteru. 
V této lokalitě lze identifikovat několik problémů technického typu. Prvním limitem pro 
návrh trasy silnice I/20 je křižovatka Sládkova – Na Růžku. Tato křižovatka je navržena cca 
8,5 m pod stávajícím terénem, ulice Sládkova prochází v úrovní –1 pod železniční tratí Plzeň 
– České Budějovice. Silnice I/20 dále pokračuje těsně podél železniční trati, kterou musí 
spodem – či vrchem překřížit. V obou těchto případech dochází ke kolizi s okolním terénem a 
obě varianty železniční trať kříží pod velmi malým úhlem. V případě křížení železniční tratě 
spodem vznikají v této oblasti velké zářezy, při křížení železnice je nutné navrhnout trasu 
komunikace I/20 v tunelu. Při křížení železniční tratě vrchem, tedy v +1 úrovni, je nutné na 
železnici navrhnout most, který není dlouhý, ale je atypicky široký. 
Návrh komunikace I/20 v oblasti Vyšehradu a Lobez vyžaduje napojení stávajících 
komunikací – Částkova, Lobezská, Sušická do silnice I/20 a zároveň nesmí být přerušeno 
napojení Lobez – Slovany. Tato podmínka se ukázala jako poměrně problematická. Terén v 
oblasti Vyšehradu prudce klesá k řece Úslavě a díky tomu není dostatek prostoru na vytvoření 
ideálního křížení – ať již úrovňového či mimoúrovňového - silnic Lobezská, Částkova a 
silnice I/20. Tento problém byl více či méně úspěšně řešen ve všech třech vybraných 
variantách. Ve variantě 1 je křížení a napojení vyřešeno navržením jedné úrovňové křižovatky 
Sušická – silnice I/20, závlekem ulice Lobezská pod silnicí I/20 a mimoúrovňovým 
napojením směr sever (vytvoření sjezdové a nájezdové rampy). Varianta 2 má navrženy levé 
připojovací a odbočovací rampy, které sice nejsou v rozporu s normou, ovšem tyto levé 
pohyby jsou na naše podmínky nestandardní, a z tohoto důvodu jsou pro některé lidi 
nepřijatelné. Varianta 3 vytvořila technicky nejméně náročné spojení, ovšem za cenu 
překročení sklonových poměrů (porušení normy). 
 
 
Dalším limitem v této lokalitě je údolí řeky Úslavy. Vzhledem k možnosti záplav je 
vyloučeno, aby trasa silnice I/20 byla vedena v úrovni řeky, či jakýmkoliv způsobem 
ovlivňovala rozliv vody při záplavách. V současné době lokalita podél řeky slouží jako 
odpočinková zóna pro obyvatele města Plzeň. Při přestavbě železničního uzlu Plzeň dojde k 
uvolnění prostoru Lobezského kolejiště, které je na vysokém násypu, a tak vznikne prostor 
pro návrh trasy silnice I/20. Umístěním tělesa komunikace I/20 na tento násyp nebude 
ovlivněno území v oblasti Úslavy. 
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Obrázek č. 5 – Limity v území,úsek Sládkova - Rokycanská 

 
 
V oblasti Vyšehradu a Lobez se nachází poměrně hustá zástavba, tudíž dalším limitem v této 
oblasti se stává zvýšená hladina hluku, oxidů dusíku a uhlíku. V případě výstavby silnice I/20 
je nutné počítat s velkým množstvím demolic. 
 
 
Úsek Rokycanská 
 
Úsek Rokycanská je dalším limitním uzlem v návrhu silnice I/20. Komunikace I/20 má v této 
oblasti zajistit mimoúrovňové křížení se silnicí I/26. 
Silnice I/26 v současnosti představuje hlavní dopravní tepnu zajišťující spojení východního 
předměstí Doubravky s centrem města Plzeň a dále spojení se severním předměstím. 
Křižovatka Rokycanská pak tvoří významný dopravní uzel na silnici I/26. Do této křižovatky 
ústí důležité komunikace – silnice I/26, ulice Jateční a Těšínská, Cvokařská – které rozvádějí 
dopravu do již zmíněných částí města. Křižovatka Rokycanská je také důležitým přestupním 
terminálem pro městskou hromadnou dopravu. 
 
Návrh silnice I/20 a křižovatky silnic I/20 a I/26 byl v této oblasti omezen z jedné strany 
železniční tratí, z druhé strany pak řekou Úslavou a za ní navazující zástavbou. Železniční trať 
v tomto území překračuje ulici Rokycanská mostem Gambrinus a štěpí se zde na dva důležité 
dopravní směry: směr Žatec (a seřaďovací nádraží Doubravka) a dále směrem na Prahu. 
Železniční trať směrem na Prahu je vedena na násypu cca 8,5 m vysokém, mostem překračuje 
ulici Jateční a pokračuje souběžně s ulicí Těšínská. Tímto vytváří další limit v území pro 
silnici I/20, která tuto trať kříží. Silnice I/20 tuto trať kříží v úrovni terénu, pomocí mostního 
objektu vedeného násypem železniční trati. Vzhledem k velkému počtu vozidel zatěžujících 
křižovatku Rokycanská – křižovatka je již v současnosti na hranici své kapacity – je 
vyloučeno, aby silnice I/20 do této křižovatky vstupovala úrovňově. Tudíž silnice I/20 musí 
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ulici Rokycanská překročit v +1 úrovni a pak musí rychle sklesat na úroveň terénu, aby mohla 
podejít pod železniční tratí. Rovněž návrh propojení silnic I/20 a I/26 musí být proveden tak, 
aby již více nezatěžoval uzel křižovatky Rokycanská. Za železniční tratí ve směru na Prahu je 
v úrovni terénu navržena křižovatka Těšínská. 
V údolí řeky Úslavy a v oblasti vhodné pro návrh trasy silnice I/20 byla v minulosti povolena 
výstavba obchodního centra INTERSPAR a BAUMAX s rozsáhlými parkovacími plochami. 
Tyto obchodní řetězce v současnosti vytvářejí další bariéru v území a ve velké míře 
znemožňují – z důvodu malého prostoru pro sjezdové a nájezdové rampy – mimoúrovňové 
propojení obou dvou dopravních tepen. 
 
Při návrzích silnice I/20 a křižovatky se silnicí I/26 se tedy limitujícími prvky staly: 

o Silnice I/26 (ulice Rokycanská) a křižovatka Rokycanská 
o Železniční trať 
o Obchodní řetězce 

 
 
Obrázek č. 6 – Limity v území, prostor Rokycanské 

 
 
Možnosti řešení komunikace I/20 a návrh křižovatky v oblasti ulice Rokycanská je podrobně 
uveden ve Studii.   
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Křižovatka Těšínská – Doubravecká (křižovatka Teplárna) – estakáda přes Berounku 
 
Tato oblast návrhu silnice I/20 spadá do území mezi železniční tratě Plzeň - Žatec, Plzeň - 
Praha, ulice Doubravecká, ulice Jateční a částečně i do oblasti seřaďovacího nádraží 
Doubravka. 
Limity v území ve zmíněné oblasti jsou technického a dopravního charakteru. 
 
Z technického pohledu je v daném prostoru problém křížení se železniční tratí Plzeň - Žatec, 
kdy silnice I/20 potřebuje pod úrovní terénu podejít pod zhlavím seřaďovacího nádraží 
Doubravka. Dále je nutné v tomto prostoru respektovat potřebu napojení objektu Plzeňské 
Teplárenské a.s., ulice Na Sklárně a objektu DKV ČD, protože návrh silnice I/20 v této oblasti 
má za následek přerušení silnice Doubravecká, která je jediným přístupem do této lokality. 
 
Dalším limitujícím prvkem jsou vlečky zajišťující propojení areálu teplárny a pivovaru přes 
kolejiště depa seřaďovacího nádraží. 
Limitujícím prvkem je také řeka Berounka, která ohraničuje seřaďovací nádraží Doubravka ze 
západní a severní strany. Od nádraží se stávající terén prudce svažuje k toku řeky, na levém 
břehu (po směru toku řeky) se nachází rozlehlé zátopové území, na severu pak i ulice Na 
Roudné. 
 
Železniční uzel v Plzni projde ve výhledu podstatnou změnou a dojde k uvolnění prostoru 
kolejiště seřaďovacího nádraží Doubravka, čehož silnice I/20 využívá. Výhledovým zúžením 
zhlaví na tomto nádraží na tři koleje, je možné podejít kolejiště pouze mostním objektem. 
Teplárnu, ulici Na Sklárně a areál depa lze napojit návrhem nové obslužné komunikace a 
nových křižovatek. Nově zapojeny jsou i vlečky teplárny a pivovaru. Areály společností 
Plzeňská Teplárenská a.s a Plzeňského Prazdroje a.s. musí být v této lokalitě napojeny 
adekvátním způsobem, aby byl vyřešen pohyb všech kategorií motorových vozidel 
(předpokládá se hlavně provoz nákladních automobilů převážejících štěpky). 
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Obrázek č. 7 – Limity v území, úsek Těšínská – estakáda přes Berounku 

 
 
 
Spojení silnic I/20 a I/27 
 
Spoj silnic I/20 a I/27 je limitován pouze technickým návrhem tak, aby byl schopen překročit 
vlečky společností Plzeňská Teplárenská a.s a Plzeňského Prazdroje a.s., a aby neovlivnil 
zátopové území řeky Berounky. 
 
Estakáda přes Berounku a napojení do DÚR Silnice I/20 a II/231 v Plzni Na Roudné – 
Plaská – Chrástecká 
 
Estakáda přes Berounku v tomto místě je limitována požadavkem na překročení řeky 
Berounky bez ovlivnění průtoku vody při záplavách a na mimoúrovňovém křížení s ulicí Na 
Roudné. 
Po ukončení estakády je silnici I/20 nutné napojit do průsečné úrovňové křižovatky 
navrhované v DÚR Silnice I/20 a II/231 v Plzni Na Roudné – Plaská – Chrástecká. Tento 
požadavek vytváří další limit v území, protože tato křižovatka je ve stávajícím terénu 
navržena bezprostředně za svahem, proto návrh komunikace ihned po ukončení estakády 
přechází do hlubokého terénního zářezu. Zda bude nutné ve výhledu v tomto místě navrhnout 
místo zářezů tunel, rozhodne podrobnější geologický průzkum, provedený v dalších stupních 
dokumentace. 
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Obrázek č. 8 – Limity v území, napojení na DUR Plaská – Na Roudné 
 

 
 
 
 
 
Navržené technické řešení : 
 
Jižní část I/20 (Sládkova – Cvokařská) 
 
Všeobecné zásady řešení 
Silnice I/20 v úseku Sládkova – Cvokařská je navržena jako čtyřpruhová, směrově rozdělená 
komunikace B1 o základní návrhové kategorii MS 20/60. 
 
V průběhu posledních deseti let docházelo v oblasti Lobez a Vyšehradu ke změnám v 
technickém řešení – byly zpracovávány stále nové studie. Tato skutečnost způsobila, že došlo 
k rozdílům v připojení na navazující úseky. Cílem zpracované Studie „Silnice I/20 Sládkova – 
Na Roudné“ bylo mimo jiné i vyřešení problému návaznosti dílčích úseků a vytvoření 
jednotné trasy pro silnici I/20,  a sice ve 3 variantách.  
Předmětem Studie, jak již bylo zmíněno, je návrh jednotného technického řešení v úseku 
Sládkova – Na Roudné. Vzhledem k variabilitě návrhů tras silnice I/20 v jižní části oblasti 
byla k rozboru a vzájemnému porovnání vybrána tři variantní řešení z předchozích 
zpracovávaných studií (viz dříve v kap. B.I.5).  
 
Popis variant řešení:  
 
Varianta 1 
 
Varianta 1, vzhledem k roku svého vzniku (1997), prošla úpravou v první části trasy. V 
původní části studie bylo uvažováno odlišné napojení v úseku Sládkova – Sušická. Z tohoto 
důvodu zpracovatel Studie nově propojil křižovatku Sládkova s návrhem trasy Varianty 1, a 
to jak směrově, tak výškově. Varianta 1 vznikla v roce 1997 a vycházela z návrhu z roku 
1996, zpracovaného firmou SUDOP PRAHA a.s. Předchozí studie se však zabývala větším 
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územním celkem, tudíž studie VPÚ DECO z roku 1997 se v návrhu věnovala podrobněji. Z 
této práce pak bylo vybráno řešení, které je v této studii dále zpracováváno. 
Sledovaná varianta 1 byla upravena tak, aby zpracovatel Studie co nejméně zasahoval do 
původního návrhu. Zachována tedy zůstala kategorie komunikace, směrové i výškové řešení. 
Výjimku tvořila místa, která se neshodovala či byla napojena do dnes již neplatných 
technických řešení. 
 
Trasa komunikace I/20 je napojena do křižovatky Sládkova (DUR Jasmínová – Sušická), dále 
pokračuje novou stopou – jako čtyřpruh – podél železniční trati České Budějovice – Plzeň. V 
km cca 0,620 překračuje železniční trať – v horní úrovni a dostává se tak do oblasti obytného 
celku Vyšehrad. V místě křížení s železniční tratí – v km 0,620 – je navržena průsečná 
úrovňová křižovatka. Při výstavbě této křižovatky je uvažována přestavba ulice Sušická, 
uvažuje se i rekonstrukce ulice Velenická. Úrovňová křižovatka je navržena tak, aby byl 
umožněn plynulý pohyb všech vozidel doleva, tedy se samostatným levým odbočením na 
komunikaci I/20. Vedlejší směr – tedy ulice Sušická má navrhnuty dva pruhy, jeden na 
samostatné pravé odbočení a druhý na společné levé odbočení a na přímý průjezd. 
Komunikace I/20 po překročení železniční trati pokračuje přes prostor Vyšehradu, ten přetíná 
zhruba v poloviční vzdálenosti mezi řekou Úslavou a železniční tratí, pokračuje dále směrem 
k ulici Rokycanská. V oblasti tzv. Lobezských kolejí je komunikace I/20 vedena po okraji 
tělesa železnice a zasahuje tak do prostoru určeného k aktivnímu odpočinku obyvatel. Jižní 
část varianty 1 končí u ulice Cvokařská, kde je navržena úrovňová křižovatka. 
Na komunikaci I/20 je navržena mimoúrovňová křižovatka v oblasti Vyšehradu. Tato 
křižovatka umožňuje pohyby sever – Částkova nebo sever - Lobezské údolí (viz výkresová 
část Studie, větev B) nebo Částkova – Lobezské údolí – sever (výkresová část Studie, větev 
A). Větev B je navržena jako sjezdová rampa, ústící do větve A za mostem přes železniční 
trať u Částkovy ulice. 
Větev A je navržena jako sběrná komunikace MS 9, která se skládá ze dvou částí: první část 
zajišťuje propojení Částkovy a Lobezského údolí, druhá pak dopravní spojení Částkovy ulice 
a komunikace I/20 směr Sever. Větev A kříží silnici I/20 mimoúrovňově, mostním objektem v 
úrovni – 1 (mostní objekt je tedy součástí trasy komunikace I/20). Větev A nemá navrženy 
chodníky pro pěší, ale po obou stranách stezky pro cyklisty. Pohyb chodců přes Vyšehrad je 
řešen samostatnou pěší stezkou. V oblasti Vyšehradu také vznikne železniční zastávka 
Slovany, proto je nutné, aby v této oblasti stezka pro cyklisty ve výhledu sloužila jako 
smíšená a aby byla zabezpečena dostupnost žel. zastávky z přilehlé oblasti. 
 
Varianta 1 neuvažuje výstavbu autobusových zastávek na silnici I/20. Tvar návrhu Varianty 1 
neumožňuje sjezd autobusu na obslužnou komunikaci Lobezská a jeho rychlý návrat na 
komunikaci I/20. Pro případ, že by autobus sjížděl z komunikace I/20, je doporučeno využít 
stávajících zastávek MHD v ulicích Sušické a Částkově. Návrh zastávek na silnici I/20 by za 
určitých podmínek byl možný, nicméně neúměrně nákladný. V případě návrhu autobusové 
zastávky na silnici I/20 u zastávky Slovany dochází ke kolizi s terénem, neboť by bylo 
problematické cestující zapojit do návrhu stezek pro pěší. Z tohoto důvodu se zpracovatel 
Studie domnívá, že bude výhodnější využití stávajících zastávek nebo zřízení zastávek v nové 
poloze v Sušické ulici s pozdějším napojením autobusu v křižovatce Sušická x silnice I/20. 
Případné napojení Varianty 1 na přemostění Úslavy je možné po menších úpravách. 
 
Tato varianta jako jediná z posuzovaných variant má z dřívější doby zpracovanou 
dokumentaci EIA. Jako jediná je také vedena přes železniční trať v horní úrovni, v tomto 
řešení je tedy trať překryta speciální mostní deskovou konstrukcí.  
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Obrázek č. 9 – Varianta 1 – Jižní část 
 

 
 
 
Varianta 2 
 
Varianta 2 byla projektována v roce 2004 firmou SUDOP PRAHA a.s. Jak bylo již bylo 
uvedeno, byla tato varianta ve Studii přepracována dle nových platných norem. Důvodem 
bylo zejména nekapacitní vedení silnice I/20 a také obslužné rampy ve střední části řešení. 
Hlavní ideou tohoto návrhu vedení silnice I/20 je především umístění rampy pro obsluhu ulic 
Lobezská a Částkova do středního dělícího pásu hlavní trasy. V původním návrhu docházelo 
k rozpojení každého dvoupruhového směru, kdy pravý pruh pokračoval v úrovni jako silnice 
I/20. Levý pruh se naopak odklonil do středního dělícího pásu a vystoupal o úroveň výše na 
obslužnou rampu. Toto řešení bylo v souladu s obecnými návyky řidičů, nicméně kapacita 
silnice I/20 a především pak úroveň kvality dopravy nedosahovala odpovídající významu 
komunikace. Z toho důvodu zpracovatel Studie využil prostorově méně náročnějších 
možností návrhu dle nové normy ČSN 73 6110 z roku 2006. 
 
Varianta 2 je upravena tak, aby jednak nedošlo k nárůstu záborů pozemků a zároveň se 
výrazně zvýšila kapacity silnice I/20 a obslužné rampy. Návrh řešení umožňuje vybudování 
zastávek MHD a zachování napojení budoucího přemostění Lobezského údolí. 
Trasa komunikace I/20 je napojena do křižovatky Sládkova (dle DÚR Jasmínová – Sušická), 
dále pokračuje novou stopou, jako čtyřpruh pozvolně klesá podél železniční trati České 
Budějovice – Plzeň. Nejprve je navržena v zárubních zdech, aby v km 0,180 vstoupila do 450 
metrů dlouhého, hloubeného tunelu. Ten je tvořen dvěma tubusy kategorie T-8,0. Po 
zhotovení tohoto tunelu bude možné provést rekonstrukci narušené části ulice Velenická 
(např. dle původního stavu). 
V km 0,630 končí tunel a komunikace se již rozvětvuje pomocí odbočovacích a připojovacích 
pruhů pro nejvyšší dovolenou rychlost 60 km/hod. Připojení a odpojení se děje do/z levého 
průběžného jízdního pruhu. V České republice není tento způsob napojení příliš obvyklý, 
nicméně zpracovatel Studie je toho názoru, že adekvátním dopravním značením lze bez 
problémů dosáhnout připojení zcela standardní bezpečnosti. Tento názor lze opřít o diskusi s 
odborníkem, specialistou na dopravní psychologii a nehodovost. Důraz by měl být kladen 
zejména na svislé dopravní značení, které upozorňuje nejen v průběžných jízdních pruzích, 
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ale i u sjezdu z rampy na výše uvedený jev. Svislé dopravní značení je samozřejmě nutné 
doplnit i o značení vodorovné. Nejen pro tuto variantu doporučuje zpracovatel studie v 
mimoúrovňových křižovatkách provedení tlumičů nárazu, které jsou v současné době již zcela 
běžnou výbavou na křižovatkách silnic vyššího významu. 
 
Od km 0,630 se tedy jednotlivé směry silnice I/20 od sebe oddálí, aby vytvořily dostatečně 
široký střední dělící pás pro obslužnou rampu. K opětovnému spojení dochází cca v km 1,600. 
Obslužná rampa nejprve prudce vystoupá (až 6,5 %) od zmíněného tunelu. V km 0,179 
(staničení rampy směr sever) je na rampu stykovou křižovatkou napojena přeložka ulice 
Lobezské. Křižovatka umožňuje všechny pohyby, každý směr má svůj vlastní jízdní pruh. 
Komunikace napojující Lobzy nejprve překročí větev silnice I/20, aby poté významně klesala 
k řece na stávající most. Přibližně do km 0,100 se tak děje na zemním tělese, které je zvýšeno 
zárubními zdmi. Přeložka pokračuje dále 165 m dlouhou estakádou o 6 polích a stáčí se po 
zemním tělese na stávající most přes řeku Úslavu. Před mostem je přeložka napojena na 
stávající ulice Lobezská a Vyšehradská. 
Od křižovatky s přeložkou Lobezské ulice rampa dále pokračuje v zárubních zdech jako 
dvoupruhová komunikace (kromě připojovacích a odbočovacích pruhů výše zmíněné 
křižovatky) až do km 0,320. Zde začíná rozšíření rampy pro zastávku MHD formou 
železobetonové galerie. Ta je navržena formou sloupů, průvlaků a desek nad úrovní větví 
silnice I/20. Rozpětí sloupů (žeber) se uvažuje 8-10 m. Galerie končí přibližně za stykovou 
křižovatkou s ulicí Částkova. Ve směru na sever má rozšíření délku cca. 150 m, ve směru na 
jih 55 metrů. Styková křižovatka tvaru písmene „T“ umožňuje všechny pohyby. 
 
Pro pěší a cyklistickou dopravu byla dále navržena přístupová rampa z Vyšehradské ulice na 
navrhovanou galerii obslužné rampy. Cyklistická trasa dále pokračuje úrovňovým přechodem 
do Částkovy ulice. 
Přeložka Částkovy ulice vychází ze stávajícího návrhu OK na Sušické ulici. Návrh křižovatky 
však zřejmě nepočítal s možným uspořádáním dle varianty 2 silnice I/20 a minimálně ulice 
Částkova bude muset být v tomto návrhu, v případě realizace varianty 2, přeprojektována. 
Kolize je především v jejím výškovém vedení, zpracovatel Studie však doporučuje reflektovat 
i v návrhu šířkového uspořádání na potřeby a možnosti vedení pěší a cyklistické dopravy. 
Od křižovatky s Částkovou ulicí rampa opět postupně sklesává a rozvětvuje se, aby přibližně 
v km 1,6 došlo k plnému zapojení do hlavního tahu silnice I/20. Toto zapojení se opět děje 
pomocí myšlenky připojení a odpojení do/z levého průběžného jízdního pruhu, a platí tak pro 
něj stejná pravidla a opatření jako na začátku rampy u portálu tunelu pod železniční tratí. 
 
Zadání Studie vyžadovalo také prověření možnosti provedení přesunu funkce střední obslužné 
rampy jejím rozdělením na pravé strany silnice I/20 (odstranění levého odbočení a připojení). 
Již základní návrh v trasovacím programu Bentley MX prokázal oprávněnost obav z velmi 
nevhodné konfigurace křižovatek s Lobezskou a Částkovou ulicí, které by musely být 
vybudovány na mostních objektech, přičemž minimálně křížení s ulicí Částkovou by muselo 
být řešeno formou okružní křižovatky (na mostě). Zřejmě i křižovatka propojení ramp a 
Lobezské estakády by vzhledem k přibližně dvacetimetrové vzdálenosti mezi rampami 
musela být řešeno formou okružní křižovatky. 
Dále bylo zjištěno, že i sklonové poměry na takto navržených rampách ústících do silnice I/20 
u portálu tunelu jsou podstatně horší (cca. 7,5%) než v konečném návrhu varianty 2. 
 
Vzhledem k rozdělení rampy z obousměrné komunikace na dvě jednosměrné by si stavba také 
vyžádala vyšší zábory pozemků. Možnost provedení hlavní trasy v úseku mezi zmíněnými 
křižovatky v tunelu, a tím zjednodušení provedení křižovatek (možnost spojení 
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jednosměrných ramp na obousměrné komunikace v mezikřižovatkovém úseku) na zemním 
tělese místo na mostních objektech, je vzhledem k členitosti terénu, nepoměrně zvýšeným 
stavebním nákladům a především nutné hloubce nivelety hlavní trasy pod úrovní terénu zcela 
nevhodné. 
Z těchto důvodů tuto podvariantu projektant nedoporučil dále sledovat a podrobnější návrh 
nebyl zpracován. 
 
V rámci Studie byly zpracovány další varianty možnosti přeložení Lobezské ulice. 
Jednou z nich byla varianta přechodu přes řeku a zrušení stávajícího mostu. Tato varianta byla 
zavržena z důvodu nemožnosti napojení areálu střelnice. Další varianty spočívaly ve 
směrových a výškových úpravách finálního návrhu. Každá z těchto variant narážela buď na 
problém s platnými technickými normami (klopení, podélný sklon), nebo významně 
zasahovala do areálu společnosti SSŽ. V opačném případě příliš negativně ovlivňovala 
odtokové poměry řeky Úslavy. 
 
Obrázek č. 10 – Varianta 2 – Jižní část 
 

 
 
 
Varianta 3 
 
Při zpracování Varianty 3 zpracovatel Studie postupoval s cílem minimalizovat zásahy do 
studie navrhované firmou IP PROJEKT.  
Silnice I/20 je navržena v kategorii MS 20/50, v základním uspořádání čtyřpruhové směrově 
rozdělené komunikace. Komunikace je zařazena do funkční třídy B1. 
Trasa komunikace je napojena na rozdíl od původní studie do silničního řešení I/20, úsek 
Jasmínová – Sušická, proto došlo ke změně podélného sklonu v počátku trasy a prodloužení 
tunelu pod elektrizovanou železniční tratí. 
Silnice I/20 v úseku Sládkova - Cvokařská začíná napojením na úrovňovou světelně řízenou 
křižovatku (křižovatka „Sládkova“), dále pokračuje tunelem o délce 571 m pod železniční 
tratí, cca 50 m za portálem tunelu je navržena úrovňová světelně řízená křižovatka (křižovatka 
„Silnice I/20 a Lobezská“), následuje hloubený tunel délky 298 m pod zástavbou Vyšehradu. 
Tento druhý tunel vychází na povrch v místě současného kolejiště SŽDC v Lobzích, ve 
výhledu se uvažuje restrukturalizace Lobezského kolejiště a uvolnění části plochy kolejiště 
právě pro stopu silnice I/20. Jižní část varianty 3 končí v cca km 2,000 v blízkosti úrovňové 
křižovatky Cvokařská. 
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Tunel o délce 571 m je rozdělen dle původní studie do několika úseků podle technologického 
způsobu výstavby tunelu. Prvních 256 m je navrhováno jako hloubených. Dalších 40 m tunelu 
se předpokládá jako ražených, následuje 55 m hloubeného úseku (v místě železniční trati), 
dále 200 m raženého úseku a posledních 20 m se uvažuje opět hloubená část. 
Zpracovatel Studie navrhuje v dalších stupních dokumentace přehodnotit technologii 
výstavby tunelů. Druhý tunel je navržen v délce 298 m a technologicky se předpokládá 
hloubený tunel. 
 
Součástí varianty 3 je návrh propojení ulic Částkova a Lobezské. Propojením ulice Částkova 
se silnicí I/20 dochází k uzavření Městského okruhu. Napojení ulice Částkova na silnici I/20 
je provedeno tzv. větví A varianty 3 v návrhu studie „Silnice I/20 v Plzni – uzel Lobezská“, a 
to stykovou světelně řízenou křižovatkou umožňující všechny směrové pohyby. 
Křižovatka větve A se silnicí I/20 má navrženy samostatné odbočovací pruhy k připojení na 
silnici I/20 a dva pruhy pro odbočující vozidla ze silnice I/20 (na silnici I/20 jsou navrženy 
dva pruhy pro odbočení vlevo a dva pruhy pro směr přímo). 
Větev B varianty 3 je napojena pomocí stykové křižovatky na větev A , a zajišťuje tak spojení 
Lobez, Částkovy ulice a silnice I/20. 
V případě návrhu tohoto řešení je nutné upozornit, že podélné sklony vstupující do křižovatek 
– „Silnice I/20 – Větev A“ a „Větev A – Větev B“ – přesahují normou povolený sklon 4% 
(ČSN 73 6102 čl. 6.12). Norma zde povoluje max. 8% sklonu u místních komunikací 
obslužných. Vzhledem k návrhu Lobezské ulice – tedy platné jak pro větev A, tak pro větev B 
- v kategorii MS 8/50, nelze tuto výjimku použít. V případě dalšího možného zpracování se 
tedy doporučuje přezkoumat změnu podélných sklonů či požádat o povolení překročení 
normy ČSN 73 6102. 
Délky tunelů pro variantu 3 byly upraveny, po napojení návrhu silnice I/20 na DUR 
Jasmínová – Sušická byla délka tunelu pod železniční tratí Plzeň - České Budějovice 
prodloužena, celková délka navrhovaného tunelu je tudíž 571 m. Druhý tunel zůstává beze 
změn. 
Vzhledem k návrhu významné části varianty 3 v tunelu, je vyloučen návrh autobusových 
zastávek na silnici I/20 (tzv. rychlý průjezd autobusové dopravy směr jih – sever (sever – jih) 
se zastavením je vyloučen). Autobusové zastávky by mohly být navrženy na větvi A 
Lobezské ulice. Protože by ale tímto návrhem došlo ke zvýšení stavebních nákladů 
(komunikace je vedena v hlubokých zářezech), lepším řešením se jeví využití stávajících 
zastávek MHD v Sušické nebo Částkově ulice dle linkového vedení. 
Možné napojení návrhu varianty 3 na přemostění Úslavy by v této variantě mohlo být 
problematické a vyžadovalo by větší stavební úpravy. 
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Obrázek č. 11 – Varianta 3 – Jižní část 
 

 
 
 
Severní část I/20 (Cvokařská – Na Roudné) 
 
Všeobecné zásady řešení 
 
Severní část silnice I/20 je navržena v oblasti od ulice Cvokařská až k úseku Na Roudné, kde 
začíná trasa komunikace I/20 projektu Na Roudné – Plaská. 
Severní část komunikace vychází z několika studií, zpracovaných v roce 2002 a 2004. V roce 
2002 zpracovala firma VPÚ DECO studii „Průtah silnice I/20 Plzní Úsek Cvokařská – 
Těšínská.“ Z této studie bylo převzato řešení Cvokařské ulice, napojení areálu Interspar a 
Baumax, dále řešení křižovatky Rokycanská a estakády přes ulici Rokycanská. Toto řešení 
 bylo v průběhu zpracovávání Studie „Silnice I/20 v Plzni Sládkova – Na Roudné“ 
pozměněno, nicméně směrové a výškové poměry estakády přes silnici I/26 (ulice 
Rokycanská) bylo zachováno. Dále byla použita trasa komunikace I/20 ze studie 
„Ekonomické posouzení uzlu Plzeň,“ zpracované firmou SUDOP PRAHA a.s. v roce 2004. 
 
Je nutné si uvědomit, že komunikace navrhovaná v této studii je úzce spjata s přestavbou 
železničního uzlu Plzeň a je závislá na uvolnění kolejiště v oblasti seřaďovacího nádraží 
Doubravka. V případě, že nedojde k přestavbě této části prostoru, nelze silnici I/20 v takto 
navrhované trase realizovat. 
 
Silnice I/20 v úseku Cvokařská – Na Roudné je navržena jako čtyřpruhová směrově rozdělená 
v kategorii MS 20/60, je tedy projektována v dle normy ČSN 73 6110 z 1986-03-18. 
Předpokládá se, že v dalších stupních dokumentace dojde ke změně a silnice I/20 bude 
navržena již dle nových platných norem ČSN 73 6110 z ledna 2006. 
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Severní část silnice I/20 se návrhově skládá ze dvou částí, tzv. střední části (Cvokařská – 
Jateční, uzel Rokycanská) a vlastní severní části v úseku Jateční - Na Roudné. Řešení střední 
části je uvedeno v kapitole. č. 4.5.2.1 Studie.  
Severní část silnice I/20 je navržena jako čtyřpruhová, v kategorii MS 20/60. Trasa návrhu 
této části komunikace měří cca 3,000 km (závislé od varianty v jižní části). Na trase 
komunikace je navrženo sedm křižovatek, z toho se předpokládá šest světelně řízených, jedna 
křižovatka je tvořena sjezdovou a nájezdovou rampou v oblasti ulice Rokycanská. 
 
Světelně řízené křižovatky jsou: 
• křižovatka Cvokařská - navržena jako styková úrovňová křižovatka s jednou sjezdovou 
rampou. Křižovatka je navržena následovně: vpravo ve směru staničení na silnici I/20 je 
umístěna sjezdová rampa k okružní křižovatce. Dále po směru jízdy je navržena již zmíněná 
úrovňová křižovatka. Na silnici I/20 jsou navrženy dva průběžné pruhy ve směru sever a dva 
pruhy ve směru jih (společný pruh přímo a pravé odbočení). Z rampy ulice Cvokařská jsou 
pak navrženy dva pruhy – pravý a levý – jeden pro odbočení směr jih (ulice Sládkova), druhý 
směr sever (ulice Na Roudné). 
Křižovatka je světelně řízená z důvodu bezpečného levého odbočení vozidel. 
 
• křižovatka Jateční – křižovatka je převzata ze studie VPÚ Deco z roku 2002, navržen je 
jeden připojovací pruh směrem na sever (ulice Na Roudné), a jeden pruh pro levé odbočení na 
Jateční. Ostatní křižovatkové pohyby silnice I/20 – Jateční a Jateční – silnice I/20 (směr jih 
ulice Sládkova) nejsou uvažovány. Přes silnici I/20 je plánován úrovňový přechod pro 
chodce, dále je plánován podchod pod tratí. Křižovatka je světelně řízená. 
 
• křižovatka Teplárna – tato křižovatka je plánována opět jako styková úrovňová, s 
umožněním levého odbočení ze silnice I/20 do ulice Doubravecká (teplárna). Silnice 
Doubravecká je nově navrhovanou komunikací, nahrazuje zrušenou část komunikace stejného 
názvu vedenou pod železnicí. Tato komunikace zajišťuje obsluhu pivovaru (V. brána) a 
teplárny s komunikací I/20 a jejich okolím. V ulici Na Sklárně (podél zdi pivovaru) je 
zachován návrh propojení této ulice a výhledové komerční zóny u ulice U Prazdroje s 
využitím mostu Gambrinus. Tento návrh je převzat ze studie „Průjezd uzlem Plzeň 
Ekonomické posouzení variant“ zpracované firmou SUDOP PRAHA a.s. z roku 2004. Přes 
nově navrhovanou komunikaci Doubravecká je vedena nově navržená vlečka zajišťující 
obsluhu objektů Plzeňské Teplárenské a.s. a Plzeňského Prazdroje a.s. – podrobněji viz 
dokumentace „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“, zpracované firmou SUDOP PRAHA 
a.s. v roce 2006. 
 
• křižovatka Depo – tato křižovatka zajišťuje vjezd vozidel do areálu DKV ČD Plzeň, 
umožňuje pohyby vozidel všemi směry, na silnici I/20 je navržen samostatný pruh pro levé 
odbočení. Křižovatka je navržena jako styková úrovňová, světelně řízená.  
 
• křižovatka s prodloužením na Alej Svobody (spojnice s I/27) – úrovňová styková 
křižovatka, umožňuje všechna odbočení. Navržen levý pruh pro odbočení ze silnice I/20 na 
spojnici se silnicí I/27. Ze spojnice je navržen pruh na odbočení vpravo a vlevo.  
 
• křižovatka areál HÚŽ ČD – úrovňová křižovatka, světelně řízená. Navržena tak, aby 
respektovala všechny pohyby odbočení na a ze silnice I/20. Zapracována na základě přání 
SŽDC s.o. a ČD a.s. 
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Ve zmiňovaném úseku silnice I/20 (severní část) jsou navrženy dva mostní objekty a dvě 
estakády. Další estakáda s mostním objektem je navržena na prodloužení Aleje Svobody 
(spojnice s I/27). 
Silnice I/20 je vedena od křižovatky I/20 s Cvokařskou ulicí na náspu, odtud pak přechází na 
estakádu, pomocí níž překonává v +1 úrovni křižovatku ulice Rokycanské (silnice I/26) a 
ulice Jateční. Po překročení ulice Rokycanská silnice I/20 klesá, aby mohla v úrovni terénu 
podejít pod železniční tratí č. 170 Plzeň – Praha (první z již zmiňovaných mostních objektů). 
Dále silnice I/20 směřuje k nově navrhované křižovatce Jateční, pokračuje k ulici  
Doubravecká. V tomto místě silnice I/20 již sklesává pod úroveň terénu, aby následně podešla 
železniční trať Plzeň - Žatec. Po křížení se železniční trati pomocí mostního objektu se silnice 
I/20 zvedá, cca 200 m za mostem je navržena křižovatka „Teplárna.“ Vzhledem k tomu, že po 
pravé straně komunikace je umístěno rozvětvené kolejiště, vjezd do areálu DKV ČD musel 
být odsunut, tím vznikly dvě stykové křižovatky ve vzdálenosti cca 150 m od sebe, namísto 
jedné původní průsečné křižovatky.  
Trasa komunikace dále kopíruje trasu železničních kolejí, za křižovatkou do areálu DKV ČD 
(depa) následuje po cca 200 m další křižovatka se spojnicí silnic I/20 a I/27. Zde se silnice 
I/20 stáčí doprava, souběžně s výtažnou kolejí vlečky Plzeňského Prazdroje a.s. a Plzeňské 
Teplárenské a.s., která se nachází po levé straně komunikace. Následuje křižovatka 
umožňující vstup do areálu HÚŽ ČD a trasa komunikace pokračuje k pravému břehu řeky 
Berounky. Komunikace I/20 řeku překračuje vysokou estakádou, stejně tak ulici Na Roudné, 
následně vytvoří hluboký zářez ve stávajícím terénu. Cca 300 m po ukončení estakády je 
navržena křižovatka „Na Roudné“, která je již součástí DÚR Na Roudné – Plaská - 
Chrástecká. 
 
Podél navrhované silnice I/20 je od křižovatky „Teplárna“ až po konec úseku v severní části 
navržena levostranná smíšená stezka, výhledově umožňující pohyb jak chodců, tak i cyklistů. 
Chodci i cyklisti jsou přes křižovatky převáděni úrovňově pomocí signalizace. V oblasti 
navrhované spojnice silnic I/20 a I/27 se smíšená stezka rozvětvuje – k ulici Na Sklárně a k 
ulici Na Roudné přes navrhovanou spojnici. 
V severní části silnice I/20 jsou v oblasti křižovatek „Teplárna“ a „Depo“ navrženy 
autobusové zastávky umístěné naproti sobě (v tzv. vstřícné poloze). Přechod cestujících na 
opačné strany je navržen u křižovatky „Depo“. Další autobusové zastávky v severní části 
silnice I/20 navrženy nejsou, projektant nepředpokládal jiný významný zdroj cestujících, než 
zaměstnance Plzeňské Teplárenské a.s., Plzeňského Prazdroje a.s. nebo DKV ČD. Návrh 
zastávky v jiném místě je navíc technicky velmi nevhodný. 
 
Obrázek č. 12 – Silnice I/20 Severní část 
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Prodloužení na Alej Svobody (spojnice silnic I/20 a I/27) 
 
Uvedená spojnice je navržena v kategorii místních komunikací. Základní šířka jízdních pruhů 
je 3,25 m, vodících proužků 0,5 m a komunikace je navržena na návrhovou rychlost 50 
km/hod. Cca 120 m od osy komunikace I/20 je na spojnici navržena křižovatka pro vozy 
Plzeňské Teplárenské a.s. Předpokládá se, že tímto vjezdem budou do areálu teplárny vjíždět 
nákladní vozidla dopravující štěpky. Přesné napojení této komunikace bude upřesněno v 
dalších stupních dokumentace.  
Spojnice silnic I/20 a I/27 je navržena ve své počáteční části na náspu a na zdech, vlečky 
Plzeňské Teplárenské a.s. a Plzeňského Prazdroje a.s. překračuje mostním objektem, další 
trasa je opět vedena na náspu a na zdech. Pokračování přes řeku Berounku je řešeno 
estakádou přes údolní nivu až k ulici Na Roudné. V tomto místě by se komunikace měla 
napojit na prodlouženou Alej Svobody. Z důvodu etapizace je možné uvažovat o ukončení 
komunikace v místě křižovatky s obslužnou komunikací do teplárny, následné dobudování 
spojnice směrem k Roudné je možné. 
Podrobná situace severní části silnice I/20 se všemi souvisejícími objekty je uvedena v příloze 
C ve Výkresové části Studie. 
Původní návrh silnice I/20 v severní části – tedy v lokalitě Těšínská – Na Roudné navrhoval 
pouze dvě úrovňové křižovatky. 
 
Alternativní řešení silnice I/20 v oblasti Těšínská – Na Roudné (Severní úprava) 
 
Původní návrh silnice I/20 v severní části (studie „Ekonomické posouzení uzlu Plzeň – 
SUDOP PRAHA a.s. 2004) – v lokalitě Těšínská – Na Roudné předpokládal nové křižovatky 
– pro potřeby teplárny a pro spojení silnic I/20 a I/27. Křižovatka u teplárny byla navržena 
jako průsečná, pro spojení silnic I/20 a I/27 jako styková. Vzhledem ke změně požadavků 
v této oblasti vznikl návrh komunikace silnice I/20 se zvýšeným počtem křižovatek – namísto 
původních 2 jsou v této lokalitě navrženy křižovatky 4 (viz výše).  
Zpracovatel Studie navrhl jiné dopravní řešení pro toto území. Návrh je založen na 
mimoúrovňovém křížení silnice I/20, spojení silnic I/20 a I/27 a ostatních obslužných 
komunikacích. Silnice I/20 je vedena v úrovni terénu, v oblasti teplárny a depa se ze silnice 
I/20 – z její střední části – zvedají rampy (připojovací a odbočovací). Rampy se posléze kříží s 
návrhem spoje silnic I/20 a I/27, kde vytvářejí průsečnou křižovatku spolu s rampami 
klesajícími zpět k silnici I/20, opět do střední části. Tento návrh je opět založen na principu 
levého odbočení a levého připojení. 
Obsluha přilehlých areálů – DKV ČD, Plzeňská Teplárenská a HÚŽ ČD – je zajištěna 
obslužnými komunikacemi, které se setkávají u navrhované průsečné křižovatky. Vzhledem k 
blízkosti obou křižovatek a vstupu pěti paprsků do této křižovatky je ke zvážení, zda by v 
tomto místě nebyla okružní křižovatka výhodnější. 
 
Tento návrh umožňuje napojení již zmíněných areálů bez omezení provozu na silnici I/20, 
nicméně vyžaduje náročnější technické, technologické i dopravní řešení, než výsledné řešení 
se 4 stykovými křižovatkami. Obsahuje rovněž velký podíl závleků, tedy prodloužení tras 
vozidel především nákladní dopravy při obsluze přilehlých areálů. Z tohoto důvodu nebyl dále 
sledován.  
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Obrázek č. 13 – Alternativní návrh silnice I/20 – „Severní úprava“  
 

 
 
 
 
Návrh konstrukce vozovky 
 
Vozovka komunikace byla navržena shodně s konstrukcí vozovky uvedené v dokumentaci pro 
územní rozhodnutí na akci Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, z 
důvodu zachování kontinuity návrhu. V případě, že v průběhu projektování a výstavby 
daného úseku komunikace Plaská – Na Roudné - Chrástecká dojde ke změnám konstrukce 
vozovky, předpokládáme, že i návrh konstrukce vozovky pro úsek Sládkova – Na Roudné 
bude přehodnocen a navržen nově dle nových návrhových parametrů. 
 
Asfaltový koberec mastixový AKMS I modif. ……… ………  40 mm 
Spojovací postřik T50KM 0,2 kg/m2 
Asfaltový beton velmi hrubý ABVH I modif. ……… ………  80 mm 
Spojovací postřik T50KM 0,2 kg/m2 
Obalované kamenivo hrubé OKH modif. I ……… …….....… 110 mm 
Infiltrační postřik T50KM 0,2 kg/m2 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK I ……… …….....…... 200 mm 
Štěrkodrť ŠD ….....................................................……………  min. 180 mm 
CELKEM ……….........................................................………  min. 610 mm 
 
 
 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 
dokončení 

 
 
Termíny zahájení a ukončení realizace záměru nebyly zatím stanoveny, neboť záměr je teprve 
ve stadiu ověřovací studie, na základě které by měla být vybrána nejvhodnější varianta a ta 
dále sledována v dalších stupních přípravy stavby. Teprve po zpracování projektové 
dokumentace (DÚR, popř. DSP) je možno uvažovat konkrétní termíny zahájení a dokončení 
stavby.  
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Mimoto posuzovaná stavba silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné je závislá na časovém 
postupu související stavby „Přestavba železničního uzlu Plzeň“.  
 
V rámci Studie byl tedy zpracován pouze návrh možné etapizace posuzované stavby.  
 
Návrh etapizace výstavby 
 
Návrh rozdělení celé stavby silnice I/20 Sládkova – Na Roudné na dílčí úseky souvisí 
bezprostředně s vývojem nejen na sousedních úsecích (Jasmínová – Sušická, Plaská – Na 
Roudné – Chrástecká), ale především i se způsobem návrhu postupné přestavby železničního 
uzlu Plzeň. Tato stavba zásadně ovlivňuje provedení a etapizaci silničního návrhu. Bez 
realizace přestavby železničního uzlu není možné vybudovat silnici I/20 v navrhovaném 
uspořádání, především v severní části, kde stopa I/20 využívá prostoru po výhledově 
opuštěných kolejích. V neposlední řadě je pro nový pohled na možnou etapizaci nutné vnímat 
problematické hodnocení dopadů na obyvatelstvo v případě využití ulice Sušické jako 
přechodně využívané komunikace po dokončení úseku Jasmínová – Sládkova. 
Bez ohledu na navrhované varianty v jižní části trasy se při postupu výstavby od jihu v 
návaznosti na připravovanou stavbu K Dráze – Jasmínová nabízí několik křižovatkových 
uzlů, kde je možné teoreticky zvažovat přechodné ukončení stavby. Jedná se o úseky: 
Jasmínová – Sládkova 
Sládkova – Sušická/Lobezská 
Sušická/Lobezská – Rokycanská/Jateční 
Rokycanská/Jateční – spojnice I/20 a I/27 - Na Roudné 
 
V následujícím textu jsou popsány dílčí možnosti etapizace v celé délce trasy.  
 
Jižní část : 
 
Varianta č.1 
 
Díky svému způsobu křížení s ulicí Lobezskou a potřebě využití ulice Sušické nejen jako 
dočasného řešení přenosu zátěže během výstavby, ale i pro uskutečňování pohybů západ-jih 
(Částkova - I/20) a východ-jih (Lobezská, Revoluční - I/20) v konečném řešení nemá 
alternativu pro snížení zátěže v Sušické ulici. V případě realizace této varianty by musela být 
trasa rozdělena na úseky Jasmínová – (Sládkova) – Rokycanská (Jateční). Ukončení etapy ve 
Sládkově ulici je pouze teoretickou možností, tento záměr by musel být podvázán takřka 
současnou výstavbou propojení Slovanská alej – Na Růžku – Sládkova s určitým nárůstem 
zátěže na ulici Sušické v lokalitě Božkov. Toto řešení zpracovatel Studie v zásadě 
nedoporučuje, úsek Jasmínová – Sládkova tak musí být částí delší stavby (tato skutečnost se 
týká všech 3 sledovaných variant).  
Jistou výhodou z hlediska zachování provozu je způsob křížení silnice I/20 v této variantě se 
železniční tratí Plzeň – České Budějovice, kdy by byl dopad výrazně nižší než v případě 
variant č. 2 a č. 3, obsahujících tunelové řešení. 
Vzhledem k tomu, že konfigurace křižovatky I/20 – Lobezská neumožňuje ve variantě č. 1 
etapizaci, musí vždy stavba v této variantě pokračovat až k ulici Rokycanské. Navrhovaná 
etapizace pro variantu č.1 je tedy: Jasmínová – Jateční (s částečným zahájením objektů na 
úseku Jateční – Na Roudné), tedy sloučení všech mezilehlých úseků do jedné stavby, celá 
I/20 by v takovém případě měla pouze dvě části, navazující úsek by byl Jateční – Na 
Roudné. 
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Varianta č. 2 
 
Technické řešení varianty č. 2 obsahující tunelový objekt pod železniční tratí Plzeň – České 
Budějovice nabízí určité možnosti v etapizaci ve srovnání s variantou č. 1. O úseku Jasmínová 
– Sládkova platí totéž, co v případě varianty č. 1, teoreticky může existovat a je vázán na 
dostavbu propojení Slovanská alej – Sládkova – Na Růžku, s očekávaným navýšením zátěže v 
ulici Sušické v místní části Božkov. Díky tunelu se propojení na křižovatku Sušická – U 
Světovaru – Velenická jeví jako nadbytečné, naopak se nabízí možnost etapizace s využitím 
křižovatky I/20 – Lobezská po vystoupení trasy z tunelu formou kolektorového uspořádání. 
Technicky obtížnější bude realizace tunelu pod železniční tratí, kdy budou obě stávající koleje 
vyloučeny z provozu a pro zachování provozu bude nutné zřídit kolejové provizorium.  
Ukončení etapy v křižovatce Lobezská znamená nárůst zátěže ve stávající ulici Lobezské od 
Částkovy směrem k mostu Nad nádražím cca o 5 000 vozidel za 24 hod ve srovnání se 
stávajícím stavem (to platí pro všechny varianty i č. 1 a č. 3), k nárůstu na tomto profilu stejně 
jako na řadě dalších dojde i vlivem plošného nárůstu silniční dopravy obecně bez realizace 
projektu (nárůst bude nižší). V případě rozhodnutí o ukončení etapy v křižovatce s Lobezskou 
by bylo nutné další mikrosimulací posoudit kapacitní možnosti křižovatek 
Lobezská/Železniční a U Prazdroje/most Nad Nádražím. Pokračování úseku směrem k 
Rokycanské ulici je podvázáno redukcí počtu kolejí v prostoru tzv. Lobezských kolejí. Jako 
doporučená etapizace v případě varianty č. 2 je rovněž obdobný postup s variantou č. 1 – tedy 
nejprve úsek Jasmínová – Jateční (s částečným zahájením objektů na úseku Jateční – Na 
Roudné), následně Jateční – Na Roudné. 
 
Varianta č. 3 
 
Ve variantě č. 3 je možné sledovat prakticky stejné možnosti z hlediska etapizace, jako je 
tomu ve variantě č. 2. Tato skutečnost se týká úseku Jasmínová – Sládkova, rozdíl oproti 
variantě č. 2 je ve způsobu provádění tunelu pod železniční tratí Plzeň – České Budějovice, 
kdy se předpokládá kombinovaná ražba s hloubením, což nepatrně snižuje předpokládané 
potíže s provizorní kolejovou přeložkou (viz kapitola č.8.5.1.4). Stejně jako v případě varianty 
č. 2 je možné sledovat ukončení etapy v křižovatce s Lobezskou ulicí včetně dopadů do ulice 
Lobezské za Částkovou ulicí a potřeby posouzení návazných křižovatek v ulici Železniční a 
Lobezské nebo mostu Nad nádražím a ulice U Prazdroje. V případě takové etapizace by však 
muselo být dokončeno přemostění jižního portálu severního tunelu pod Vyšehradem z důvodu 
přechodu Lobezské ulice nad tímto portálem směrem k mostu přes Úslavu. Bez této stavby by 
nebylo možné dotvořit plnohodnotně výhledové vedení ulice Lobezské v nové podobě. 
Severní tunel narozdíl od jižního bude nutné realizovat hloubením z důvodu nízkého nadloží, 
bude nutné tedy otevřít stavební jámu a po realizaci stavby tento prostor opět rekultivovat. 
Další řešení ve směru k Rokycanské ulici je shodné s předchozími variantami. Doporučená 
etapizace ve variantě 3 je tedy: Jasmínová – Jateční (s částečným zahájením objektů na 
úseku Jateční – Na Roudné), následně Jateční – Na Roudné. 
 
Střední část : 
 
Stávající uspořádání a intenzita vozidel v dílčích vstupech do křižovatky Rokycanská - Jateční 
v současném ani výhledovém stavu neumožňují řešit etapizaci výstavby postupující od jihu 
tak, že by silnice I/20 byla od jihu zaústěna úrovňově. V takovém případě by totiž došlo k 
přesycení křižovatky. Proto musí být vždy společně s postupující výstavbou od jihu sledováno 
kompletní vybudování uzlu Rokycanská – I/20, včetně okružní křižovatky v ulici Cvokařské a 
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spojovacích ramp zaústěných do křižovatky, a stejně tak průchod pod železniční tratí Praha – 
Plzeň.  
Teprve v blízkosti ulice Duchcovské je možné dokončit etapu výstavby a pomocí provizoria 
převést dopravní proud do ulice Jateční. V případě úrovňového křížení Jateční – Rokycanská 
bude vhodné nejprve realizovat změny řadících pruhů v současné úrovni včetně Jateční ulice, 
teprve posléze realizovat stavbu estakády přes Rokycanskou ulici obsahující všechny rampy. 
 
Severní část : 
 
Současně s realizací stavby střední části trasy bude nutné zahájit stavbu mostní konstrukce 
křížení silnice I/20 a železniční tratě Plzeň – Žatec – most pod Doubraveckou ulicí. Pravá 
polovina této trasy bude sloužit jako provizorní napojení objektů Plzeňské Teplárenské a.s. a 
Depa kolejových vozidel ČD. Toto provizorium bude plnit svoji funkci do doby, než bude 
realizována část silnice I/20 až ke křižovatce se spojnicí silnic I/20 a I/27 v prodloužení Aleje 
Svobody.  
Přestože tato spojnice nebude vybudována v plné délce, bude nutné vytvořit a založit část 
estakády, která umožní napojení objektu Plzeňské Teplárenské a.s. dle uvažovaného záměru 
ze severu. Stavba silnice I/20 tak může být využívána v polovičním profilu především pro 
obsluhu navazujících areálů, následně bude dostavěn úsek od křižovatky se spojnicí I/20 a 
I/27 až k ulici Na Roudné, respektive ke křižovatce navazující na úsek I/20 Na Roudné – 
Plaská. 
 
Dalším možným řešením, jak přistoupit k výstavbě severní části komunikace, je možnost 
zahájení výstavby úseku silnice I/20 Jateční – Na Roudné ze severu, tedy od stavby Plaská - 
Na Roudné – Chrástecká, tedy od úrovňové křižovatky Na Roudné. Dále pokračovat 
výstavbou estakády přes řeku Berounku, výstavbou části spojnice silnic I/20 a I/27, k zajištění 
přístupu k objektu teplárny. Výstavba tohoto úseku (tedy od křižovatky Na Roudné až ke 
spojnici) by mohla začít dříve, než přestavba Doubraveckého seřaďovacího nádraží. V 
okamžiku, kdy by se výstavba silnice I/20 dotkla vleček do Plzeňské Teplárenské a.s., mohla 
by začít přestavba železničního uzlu.  
V tomto okamžiku je nutné zkoordinovat výstavbu silnice I/20, kolejí a mostního objektu v 
ulici Doubravecká. Přístup pro Depo kolejových vozidel ČD, Plzeňský Prazdroj a.s. a 
Plzeňskou Teplárenskou a.s. by při výstavbě silnice I/20 mohl být veden jak po provizoriu, 
tak v případě dřívějšího uvolnění kolejí již po vystavěné silnici I/20. 
 
 
Podrobný způsob etapizace a členění na dílčí stavební objekty bude součástí dalšího 
projektového stupně – DUR. Lze odhadovat, že by bylo z hlediska celkové dopravní situace a 
postupu rozvoje silniční sítě na území města Plzně (s ohledem na dříve zpracované materiály 
a studie) vhodné dokončit úsek celý úsek Sládkova – Lobezská – Jateční nejpozději do roku 
2015 (při maximálním zkrácení všech lhůt a vlastní realizace stavby je to možné i dříve, např. 
2013), celý úsek silnice I/20 Sládkova – Na Roudné by bylo žádoucí zprovoznit určitě před 
rokem 2020, nejlépe do roku 2018. Tyto časové údaje vychází i ze skutečnosti, že by 
modernizace III. tranzitního železničního koridoru, jejíž součástí je i „Průjezd železničním 
uzlem Plzeň“, měla být dokončena dle platného vládního usnesení nejpozději do roku 2016. 
Postup výstavby silnice I/20 a „Průjezd železničním uzlem“ je velmi úzce technologicky 
svázán. V rámci multikriteriální analýzy ve Studii  v kritériu č.7 Etapizace výstavby byl 
testován stav na síti pro rok 2015, pro který se teoreticky modelově předpokládá dosažení 
uzlu Lobezská, případně Sušická od Jasmínové (Sládkovy). Dokončení celého úseku 
Jasmínová -Sládkova – Jateční do roku 2015 je samozřejmě žádoucí. 
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Možnosti etapizace variant: 
Varianta 1: Jasmínová – Sládkova – Sušická – Jateční – (Teplárna) - Na Roudné 
Varianty 2 a 3: Jasmínová – Sládkova – Lobezská – Jateční – (Teplárna) - Na Roudné.  
 
 

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků  
 
Dotčené územní samosprávné celky jsou stanovovány na základě dosahu předpokládaných 
vlivů záměru na dotčené území. Je to jednak území lokalizace vlastní stavby, jednak i území, 
na kterém lze předpokládat, že se mohou významně projevit vlivy záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví.  
Dotčenými územními samosprávnými celky jsou obecně kraje v samostatné působnosti a obce 
v samostatné působnosti. U statutárních měst jsou samosprávnými celky také jednotlivé 
městské části, v Plzni městské obvody.  U stavby silnice I/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na 
Roudné, se jedná o následující:  
Dotčený kraj:    Plzeňský kraj  
Dotčené obce:   Statutární město Plzeň  
Dotčené městské obvody:  MO Plzeň 1, MO Plzeň 2, MO Plzeň 4  
 
Obrázek č. 14 – Hranice městských obvodů v Plzni  
 

 
 
Zdroj: (26) 
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a 

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

▪ rozhodnutí o umístění stavby dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném 
znění – příslušný stavební úřad – Magistrát města Plzně  

▪ stavební povolení dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění – 
příslušný stavební úřad – Úřad městského obvodu Plzeň 1, Úřad městského 
obvodu Plzeň 2,  Úřad městského obvodu Plzeň 3   

▪ závazné stanovisko k zásahu do VKP dle § 4 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění – příslušný orgán ochrany přírody – odbor 
životního prostředí Magistrátu města Plzně  

▪ výjimka ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů dle § 56 zák. č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – příslušný orgán 
ochrany přírody – odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně  

▪ souhlas dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(krajinný ráz) – příslušný orgán ochrany přírody – odbor životního prostředí 
Magistrátu města Plzně  

▪ rozhodnutí (souhlas) o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa 
dle § 14 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění – příslušný orgán státní 
správy lesů – Magistrát města Plzně  

▪ rozhodnutí o odnětí nebo o omezení pozemků plnění funkcí lesa dle § 16 zák. č. 
289/1995 Sb., o lesích, v platném znění – příslušný orgán státní správy lesů – 
Magistrát města Plzně  

▪ souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 zák. č. 254//2001 Sb. (vodní zákon) – 
příslušný vodoprávní úřad – úřady MO Plzeň 1, Plzeň 2, Plzeň 4, popř. Magistrát 
města Plzně    

▪ rozhodnutí podle § 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách – úřad příslušného MO Plzeň  
▪ souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle 

§ 9 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 
– příslušný orgán ochrany ZPF – odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně  

▪ závazné stanovisko dle § 14 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči – Národní 
památkový ústav v Plzni  

▪ závazné stanovisko dle § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – 
Krajská hygienická správa v Plzni  
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH  
 
 
B.II.1. Půda (například druh, t řída ochrany, velikost záboru) 
 
 
Zábory ploch 
 
Zábory ploch pro multikriteriální analýzu tří variant nejjižnější části průtahu I/20 byly 
prověřované pro území od km 0,000 (tj. Sládkova ul.) po cca km 1,480 (tj. severní hranice 
garážové zástavby lokality Vyšehrad) z hlediska majetkových vztahů. Dopad tras jednotlivých 
variant do majetkové mapy je součástí grafické části Studie, která byla základním podkladem 
pro zpracování oznámení EIA. V následující tabulce je vyčíslen předpokládaný zábor ZPF 
podle vlastnictví pozemků:  
 
Tabulka č. 1 
 

Varianta (m2) Vlastnictví 
1 2 3 

Město Plzeň  21 122 17 762 18 794 
Právnické a fyzické osoby  40 019 17 130 17 966 
Stát ČR 9 049 5 309 3 390 
Celkem  70 190 40 201 40 150 
 
 
Zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) je víceméně omezen na severní část záměru, kde 
trasa vychází ze zastavěného území do zemědělsky využívané krajiny u Boleveckých rybníků. 
Situaci v této oblasti přibližuje následující obrázek v kap. C.2.3., kde je zakreslen přibližný 
průběh trasy stavby s podkladem tříd ochrany ZPF. V tomto území trasa zasahuje převážně I. 
a II. třídu ochrany (v malém rozsahu na levém břehu Berounky i území s V. třídou ochrany).  
 
Podrobnější vyhodnocení záborů ZPF bude zpracováno v dalších stupních projektové 
dokumentace, kdy bude zpracován záborový elaborát. V současné etapě ověřovací studie byly 
vyhodnoceny pouze majetkové vztahy pro ekonomické vyhodnocení potřebných záborů.  
 
 
Demolice 
 
Vyhodnocení demolic pro multikriteriální analýzu tří variant nejjižnější části průtahu I/20 
bylo prověřované pro území od km 0,000 (tj. Sládkova ul.) po cca km 1,480 (tj. severní 
hranice garážové zástavby lokality Vyšehrad). Dopad tras jednotlivých variant do mapy 
katastru nemovitostí se zákresem demolic je součástí přílohy D studie. V legendě jsou 
uvedeny dva druhy demolic – demolice nutné, zahrnující demolice objektů přímo zasažených 
trasou navrhované komunikace, a demolice předpokládané, týkající se objektů v těsné 
blízkosti stavby, kde se dá na současné úrovni zpracování projektu odhadnout zásah do 
objektu při provádění stavby. Poloha demolic je vztažena ke zvoleným urbanistickým blokům 
označeným 01 – 10. Dále jsou vyčísleny demolice severní části průtahu (nevariantní řešení) 
od km 1,480 - km 4,850. 
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Použité zkratky: RD – rodinný dům, CH – chatka, G – samostatné garáže, ŘG – řadové 
garáže, TS – trafostanice, OSTATNÍ – administrativní objekty, provozní objekty služeb a 
průmyslu. 
 
Tabulka č. 2 – Rozsah demolic varianta 1 
 

RD CH G ŘG  
nutné předpokl.  nutné předpokl. nutné předpokl. 

TS Ostatní 

Počet 
objektů 

6 8 2 5 10 171 8 1 2 

Celkem 
funkční 

14 2 15 179 1 2 

Objekty 
celkem 

213  (187 + 26)  

 
 
 
Tabulka č. 3 – Rozsah demolic varianta 2 
 

RD CH G ŘG  
nutné předpokl.  nutné předpokl. nutné předpokl. 

TS Ostatní 

Počet 
objektů 

10   10  265 17  2 

Celkem 
funkční 

10  10 282  2 

Objekty 
celkem 

304  (287 + 17)  

 
 
 
Tabulka č. 4 – Rozsah demolic varianta 3 
 

RD CH G ŘG  
nutné předpokl.  nutné předpokl. nutné předpokl. 

TS Ostatní 

Počet 
objektů 

7 6 1 2 9 236 8  7 

Celkem 
funkční 

13 1 11 244  7 

Objekty 
celkem 

213  (187 + 26)  

 
 
Zemní práce 
 
Pro posuzovanou stavbu silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné budou potřebné poměrně 
velké zemní práce. Rozsah zemních prací a předpokládaná bilance zemin se bude lišit podle 
jednotlivých variant. V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané objemy zemních prací 
(výkopy a násypy) pro jižní část trasy (ve 3 variantách) a pro severní část trasy (invariantní).  
 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON         Oznámení EIA dle z.č.100/2001 Sb. – SilniceI/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné  

 41

Tabulka č. 5 
 

Jižní část Objem zemních 
prací  Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Severní část 

Výkop (m3) 116 379 162 672 279 947 193 215 
Násyp (m3)  525 423 66 975 435 308 249 118 
 
U varianty 2 a varianty 3 nejsou v uvedeném množství zahrnuty a vyčísleny objemy zeminy 
z tunelů (varianta 2 - hloubené tunely 781 m, ražený 240 m, varianta 3 - hloubené tunely 629 
m, ražený 240 m).  
 
Ochranná pásma  
 
Stavba silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné zasahuje v každém úseku do vedení mnoha 
různých inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Zásahy a kolize se liší v jednotlivých 
variantách v závislosti na jejich technickém řešení. Podrobněji jsou nutné přeložky (trvalé i 
provizorní) a křížení sítí a stavby popsány ve Studii pro účely ekonomického vyhodnocení. 
Jedná se zejména o následující druhy vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma, která 
zasahují do trasy silnice I/20: 
– elektrická vedení   
– kanalizace   
– vodovodní řady  
– plynovod   
– teplovod  
– optické kabely.  
Stavba silnice I/20 dále zasahuje i do ochranných pásem stávajících komunikací v dotčeném 
území.  
Následující tabulka uvádí rozsah zásadních přeložek inženýrských sítí v jižní části trasy (úsek 
km 0,0 – 2,0) podle jednotlivých variant.  
 
Tabulka č. 6 – Křížení s inženýrskými sítěmi (km 0,0 – 2,0) - [m] 
 
 teplovod vodovod kanalizace plynovod optika energetika celkem 
Var. 1 234 1352 694 1022 79 2820 6201 
Var. 2  1294 394 511 30 1560 3789 
Var. 3 90 698 633 479 47 1252 3199 
Suma  324 3344 1721 2012 156 5632  
 
Podrobně budou zásahy do inženýrských sítí a jejich nutné trvalé či provizorní přeložky 
řešeny v dalších stupních projektové přípravy stavby pro vybranou variantu.  
 
 
B.II.2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)  
 
Navrhovaná stavba silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné nepředstavuje v období 
výstavby ani v období provozu významnější zatížení životního prostředí odběrem vody.  
 
V průběhu výstavby BR budou odběry a spotřeby vody záviset jednak na řešení vybrané 
varianty (rozsahu stavebních prací), jednak  na technologii výstavby a použitých materiálech. 
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Technologická voda bude nutná např. pro přípravu stavebních směsí v betonárkách a pro 
vlhčení násypového podloží tělesa komunikace pro hutnění.  
V zařízeních staveniště bude voda potřebná pro sociální zařízení pracovníků na stavbě a pro 
pitné účely pracovníků. Na jednoho pracovníka stavby lze uvažovat se 120 l vody za den.  
Dále bude potřebná voda pro skrápění event. mytí vozovky, skrápění přístupových cest a 
staveniště v suchých obdobích, skrápění deponií prašných materiálů, čištění a mytí stavební 
techniky a dopravních prostředků apod.  
Zdrojem vody při výstavbě bude buď městská vodovodní síť nebo bude v některých 
případech (kde nebude blízko dostupný zdroj) na staveniště dovážena.  
V současné době nelze předpokládanou spotřebu vody při výstavbě odhadnout, bude 
upřesněna v dalších stupních projektové přípravy stavby pro vybranou variantu a podle 
organizace výstavby vybraného dodavatele stavby.  
Lze předpokládat, že odebírané množství vody nebude významné.  
 
V období provozu komunikace se prakticky nepředpokládá spotřeba vody, lze uvažovat 
pouze nepravidelnou potřebu vody pro čištění vozovky a pod., v případě realizace varianty 
s tunelem i mytí tunelů. Zdrojem pro tyto účely bude městská vodovodní síť.   
Množství potřebné vody při výstavbě, event. při provozu, nelze v  současné době specifikovat, 
bude podrobně řešena v dalších stupních projektové přípravy stavby pro vybranou variantu. 
Lze předpokládat, že kapacita vodovodní sítě bude v území dostatečná pro potřeby silnice 
I/20 (případně bude posílena).   
 
 
B.II.3.       Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, 

spotřeba) 
 
 
Elektrická energie  
 
V období výstavby komunikace budou pravděpodobně k odběru el. energie na staveništi pro 
stavební mechanismy a zařízení zřizovány přípojky vedení z veřejné distribuční sítě, popř. 
budou používány mobilní agregáty jako zdroj energie. Dále bude potřeba elektrické energie 
pro objekty zařízení stavenišť  (osvětlení, vytápění, el. spotřebiče apod.). Předpokládanou 
spotřebu energie není možné na úrovni studie kvantifikovat, skutečná spotřeba elektrické 
energie bude stanovena po výběru dodavatele stavby na základě použitých mechanismů, 
zařízení a technologií.  
Pro období provozu bude potřebná elektrická energie pro signalizační zařízení, popř. pro 
osvětlení komunikace. V případě realizace varianty s tunelem bude potřeba el. energie pro 
provoz tunelu a jeho případných zařízení (např. osvětlení, event. vzduchotechnická zařízení 
apod.). 
 
Zemní plyn  
 
V této etapě přípravy stavby nelze specifikovat případnou potřebu zemního plynu, je možno 
předpokládat případnou potřebu plynu pro vytápění objektů hlavních stavebních dvorů.  
provoz navrhované silnice I/20 nevyžaduje spotřebu zemního plynu.  
 
Stavební materiály 
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Při realizaci stavby vzniknou nároky na vstupní suroviny, jedná se především o jednorázový 
odběr následujících druhů materiálů: 

- zeminy vhodné pro násypy 
- kamenivo a štěrkopísky 
- cement a různé přísady do betonů 
- materiál pro kryt vozovek 
- ocel (výztuž, svodidla, sloupky) 
- ocelové konstrukce 
- prefabrikáty (odvodnění) 
- panely na přístupové cesty  
- materiál na protihlukové stěny  
- a další. 

 
Celková spotřeba bude specifikována v dalších stupních projektové dokumentace. Bilance 
zemin bude upřesněna v dalším stupni dokumentace a podle dalších zdrojů přizpůsobena 
aktuálnímu stavu.  

 
Pohonné hmoty 

 
V období výstavby budou potřebné pohonné hmoty pro stavební mechanismy a pro dopravní 
prostředky stavby. Jejich odběr bude prováděn z běžné distribuční sítě. Spotřebu pohonných 
hmot nelze dnes odhadnout, bude závislá na počtu a druhu nasazených dopravních prostředků 
na odvoz a dovoz materiálů, na počtu a druhu stavebních mechanismů, na organizaci výstavby 
(umístění stavenišť a deponií materiálů, vzdálenost zdrojů stavebních surovin a materiálů, 
vzdálenost zařízení pro využití, recyklaci, popř. likvidaci odpadů z výstavby atd. atd.), na 
technickém stavu vozidel a mechanismů apod.  

 
Pohonné hmoty pro automobily, stavební stroje a provoz nouzových agregátů budou 
odebírány dodavateli stavby z běžné distribuční sítě za velkoobchodní ceny.  

 
Během stavby silnice I/20 se nepředpokládá, že v místě realizace budou přímo za tím účelem 
těženy nerostné suroviny a jiné látky dobývané hornickou činností. V rámci stavby bude 
kromě  případné recyklované stavební suti  převzaté z jiných staveb využit i nový štěrk, 
kamenivo a písek nakoupený pro účely stavby z vhodného zdroje v  okolí stavby.  
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ( například potřeba 

souvisejících staveb)  
 
Nároky na dopravu v období výstavby 
 
Na úrovni podrobností ověřovací Studie,  jež byla základním podkladem a zdrojem údajů pro 
zpracování oznámení EIA, lze vyhodnotit nároky na dopravu vyvolanou stavbou pouze 
rámcově, na úrovni dopravního řešení, nikoliv kvantifikovat. Ke kvantifikaci nároků na 
dopravu při výstavbě neposkytuje stávající fáze přípravy stavby dostatečně podrobné údaje. 
Kvantifikaci dopravních nároků bude možno provést až v další fázi přípravy stavby, po 
výběru výsledné varianty řešení a po zpracování zadávací projektové dokumentace.  
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Zachování provozu ČD (při výstavbě)  
 
Ve variantě 1 bude nutné při výstavbě pouze upravit trakci na trati a zavěsit ji na zbudovanou 
konstrukci silnice I/20 přecházející železniční trať. Po většinu doby výstavby bude možno 
zachovat i dvoukolejný provoz. Nebude nutno realizovat provizorní směrové úpravy během 
stavby. 
Varianty 2 a 3 jsou v tomto bodu hodnocení problematičtější. Obě varianty procházejí 
shodně tunelem. Přestože je ve variantě 3 navržená částečná ražba prvního tunelu, zpracovatel 
Studie se domnívá, že skutečné provedení tunelu bude pravděpodobně hloubením z důvodu 
neefektivnosti ražby krátkého tunelu a poměrně malého nadloží. Tunel bude proto nutné 
hloubit na etapy a provést provizorní přeložky tratě během realizace. Po dobu stavby bude 
zachován pouze jednokolejný provoz. Po realizaci 2. etapy bude možné vrátit kolejiště do 
původní polohy. Dojde tedy k omezení provozu a také ke zvýšení stavebních nákladů vlivem 
vybudování železniční trati.  
 
 
 

B.III.  ÚDAJE O VÝSTUPECH   
 
 
B.III.1. Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a 

množství emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost 
zachycování znečišťujících látek) 

 
 
Podle charakteru lze zdroje znečišťování ovzduší rozdělit na bodové zdroje, plošné zdroje a 
liniové zdroje. Tyto zdroje se budou u posuzované stavby silnice I/20 v úseku Sládkova – Na 
Roudné lišit pro období vlastní výstavby komunikace a pro období provozu na již realizované 
komunikaci.  
 
Období výstavby:  
 
V období výstavby nebude silnice  I/20 působit jako bodový zdroj.  
Vlastní stavba nebude v době výstavby ani jako liniový zdroj. Za liniový zdroj je možno 
považovat vyvolanou a související stavební dopravu – dovoz a odvoz různých stavebních 
materiálů, výkopové zeminy, odpadů z demolic a pod. nákladní automobilovou dopravou po 
okolních komunikacích.  
Vlastní stavba komunikace (staveniště) bude působit hlavně jako plošný zdroj znečišťování 
ovzduší. Zdrojem znečišťujících látek budou zejména  
– pohyb vozidel a stavebních mechanismů v prostoru stavby (prašné emise, výfukové 

plyny)  
– skládky a deponie sypkých materiálů  
– skrývkové a zemní práce v prostoru stavby .  
 
Vzhledem k současné fázi přípravy stavby (na úrovni ověřující studie) nelze emise 
znečišťujících látek v době výstavby podrobněji vyhodnotit, natož kvantifikovat.  
 
Aby bylo možné kvantifikovat vliv stavebních strojů a nákladních aut použitých při výstavbě 
na čistotu ovzduší v okolí silnice I/20, bylo by nutné znát následující údaje: 
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– jaká část odpadů a jaká část materiálů bude odvážena a přivážena ke kterým stavebním 
místům po silnici nákladními auty 

– kolik nákladních aut za den bude ke stavebním místům jezdit a po kolik dní za rok 
– po kterých trasách a na která úložiště budou nákladní auta vozit odpad a v jakém množství 
– kolik hodin denně bude probíhat rekonstrukce 
– jaké stavební stroje s jakou spotřebou nafty a po jakou dobu budou nasazené na jednotli-

vých stavbách 
Tyto informace však v současné době nejsou známé, protože většina z nich vyplyne až ze 
smluv s vybranými stavebními firmami a dále jejich smluv např. s provozovateli skládek 
(možností je více) a výběr firem ještě nebyl proveden. 
 
Období provozu 
 
Posuzovaná stavba silnice I/20 je typem liniového zdroje znečišťování ovzduší.  
Při provozu vozidel na nové komunikaci lze očekávat jako hlavní složky plynné emise CO, 
NOx, NO2 a benzenu, dále emise prachu PM10. Největší zastoupení ve výfukových plynech 
mají oxidy dusíku NOx.  Dalšími druhy emisí budou aerosoly různého složení, jejichž zdrojem 
budou chemické látky používané k zimní údržbě komunikací, dále i látky související 
s provozem vozidel (otěry pneumatik aj.).   
 
Pro vyhodnocení vlivů záměru stavby silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné byla pro 
potřeby oznámení EIA zpracována rozptylová studie pro emise znečišťujících látek z dopravy 
(RNDr. J.Maňák, listopad 2006), která je zařazena jako příloha č. B.1. k oznámení.  
 
Tato studie byla zpracována v souvislosti s plánovanou výstavbou nového průtahu silnice I/20 
Plzní, který má vést údolím Úslavy. Studie obsahuje výpočet maximálních krátkodobých a 
průměrných ročních koncentrací NO2, NOx, prachu - PM10 a benzenu způsobených v okolí 
nové silnice a v přilehlých částech Plzně automobilovým provozem po plánované nové silnici 
a po stávajících nejdůležitějších komunikacích, které na ni budou navazovat. Výpočet byl 
proveden pro předpokládaný stav v r.2020 ve 3 variantách popisovaných v [1]: 
1. Varianta 1 podle VPÚ DECO "3/A" z r.1997 
2. Varianta 2 podle SUDOP Praha z r. 2004 
3. Varianta 3 podle ing.Petr Zítek: Studie silnice I/20, uzel Lobezská 
 
Emise NOx, prachu - PM10 a benzenu z automobilového provozu byly vypočtené na základě 
intenzit provozu jednotlivých druhů vozidel a délky jednotlivých úseků komunikací pomocí 
programu MEFA 06. Tento program umožňuje výpočet emisí 15 znečišťujících látek z 
libovolného množství úseků silnic, pokud je pro každý úsek zadána délka, podélný sklon, 
rychlost vozidel, plynulost dopravy a počet osobních, lehkých nákladních, těžkých nákladních 
aut a autobusů za den. Přitom je počítáno s dynamickou skladbou vozového parku pro 
zvolený výpočtový rok a typ silnice, tj. s tím, jaké procento z určitého druhu vozidel splňuje 
jaké emisní normy a jakým procentem se taková vozidla podílejí na provozu. Navíc je možné 
zvolit směrově rozlišená nebo nerozlišená data o intenzitě dopravy. Plynulost dopravy se 
podle programu MEFA 06 určuje tak, že plynulému provozu na silnicích v extravilánu 
odpovídá hodnota 1, pro plynulý provoz ve městě, kdy vozidla občas zastavují na křižovat-
kách je zadávána hodnota 2 – 3. Při popojíždějící koloně vozidel (režim Stop & Go) je třeba 
použít hodnotu plynulosti 8 – 9, ve výjimečných případech až 10. 
Pro výpočet emisí v této studii byl zvolený výpočtový rok 2020 a skladba vozového parku 
odpovídala městům a hlavním silnicím. Na všech úsecích byla použita směrově nerozlišená 
data o intenzitě dopravy. Rychlost jízdy na nové silnici I/20 byla zvolena 80 km/h, na 
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ostatních silnicích 50 km/h. Plynulost dopravy se předpokládala na stupni 2, pouze na ulicích 
U Prazdroje a Rokycanská na stupni 3.  
 
Protože z motorů aut jsou emitovány pouze velmi malé prašné částice, lze všechny emise 
prachu považovat za emise frakce PM10, tj. za emise částic s rozměrem pod 10 µm. 
Důležitou součástí emisí prachu z dopravy jsou resuspendované částice, tj. prach zvířený ze 
silnic při průjezdu automobilů. Bohužel, výpočet této tzv. sekundární prašnosti nelze provést, 
protože by k němu byly potřeba tak obtížně vyjádřitelné a tak silně se měnící veličiny jako 
čistota silnice a zrnitost prachu ležícího na ní. 
 
Imisní limity: 
 
Podle nařízení vlády ([2] a [3] v rozptylové studii), kterými se stanovují mj. i imisní limity 
znečišťujících látek v ovzduší, nesmějí koncentrace znečišťujících látek ve volném ovzduší 
překročit od r.2010 tyto hodnoty:  
 
Tabulka č. 7 
 

Průměrovací doba  
Znečišťující látka 1 hod. 1 den 1 rok 

NO2 (µg/m3) 200 - 40 
NOx (µg/m3) - - 30 

Prach - PM10 (µg/m3) - 50 40 
Benzen (µg/m3) - - 5 

 
 
Nařízení vlády [2] a [3] připouštějí překročení imisního limitu 200 µg/m3 pro 1-hodinový 

průměr koncentrace NO2 po 18 hodin za rok a překročení limitu 50 µg/m3 pro 1-denní průměr 
koncentrace prachu - PM10 po 35 dní za rok. 

Imisní limity pro NO2, prach a benzen jsou stanovené pro ochranu zdraví lidí, proto by 
měly být dodržené zejména v obydlených místech. Imisní limit pro NOx je stanovený pro 
ochranu ekosystémů a měl by být proto dodržený zejména v cenných přírodních lokalitách 
(lesy, CHKO apod.) 
Pro benzen byla hygienickými předpisy (viz [4] v rozptylové studii) stanovena nejvýše 
přípustná denní koncentrace 15 µg/m3. Krátkodobá přípustná koncentrace stanovena nebyla, u 
jiných látek bývá však obvykle vyšší než přípustná koncentrace pro denní průměr.  
 
Bilance emisí:  
 

Ze vstupních údajů vyplývají následující hodnoty emisí znečišťujících látek: 

Tabulka č. 8 
 

Roční úhrn emisí NOx (t/r)  
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

1 – Nová silnice I/20  53,82 51,40 52,97 
2 – U Prazdroje, Rokycanská  49,56 49,81 49,35 
3 – Ostatní silnice  55,03 54,26 55,30 
Celkem 158,41 155,47 157,62 
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Tabulka č. 9 
 

Roční úhrn emisí PM10 (t/r)  
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

1 – Nová silnice I/20  2,73 2,59 2,69 
2 – U Prazdroje, Rokycanská  3,12 3,13 3,10 
3 – Ostatní silnice  2,90 2,85 2,91 
Celkem 8,75 8,57 8,70 
 
 
Tabulka č. 10 
 

Roční úhrn emisí benzenu (t/r)  
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

1 – Nová silnice I/20  0,58 0,54 0,57 
2 – U Prazdroje, Rokycanská  0,71 0,72 0,71 
3 – Ostatní silnice  1,02 1,00 1,02 
Celkem 2,31 2,26 2,30 
 

 
Tato čísla jsou však samozřejmě ovlivněná zvolenou délkou úseků silnic na okrajích 

sledovaného území, které byly zahrnuté do výpočtu. 
Z tabulek vyplývá, že všechny 3 varianty jsou z hlediska emisí téměř rovnocenné, 

varianta 2 má celkové emise nepatrně nižší než varianty 1 a 3, rozdíl je však téměř 
zanedbatelný.  

Přímé emise NO2 tvoří podle předpokladu 10 % emisí NOx, ale vzhledem ke konverzi 
NO na NO2 bude vliv NO2 vyšší, než by odpovídalo jeho přímým emisím. 
 
 
B.III.2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, 

množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné 
znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)  

 
 
Během výstavby a provozu silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné lze předpokládat 
vznik následujících typů odpadních vod:  
– dešťové odpadní vody  
– splaškové odpadní vody  
– technologické odpadní vody  
 
V etapě ověřovací studie variant není problematika odpadních vod podrobněji řešena, nelze ji 
proto ani podrobněji vyhodnotit v oznámení EIA.    
 
Dešťové vody  
 
Odvádění dešťových vod v období výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou 
nebude speciálně řešeno. Navržená trasa stavby se nenachází v žádném chráněném území 
z hlediska vod (např. CHOPAV, PHO vodních zdrojů, ochranné pásmo přírodních 
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minerálních vod). Při výstavbě budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace 
vody a půdy a s vodami bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. 
 
V období výstavby budou vznikat dešťové odpadní vody zejména na zpevněných plochách 
zařízení stavenišť a odtokem ze střech objektů staveniště. „Čisté“ dešťové vody obvykle 
bývají zasakovány do terénu, dešťové vody z ploch, kde by mohly být kontaminovány 
závadnými látkami (zejména ropnými látkami, úniky provozních kapalin ze stavebních 
mechanismů a dopravních prostředků), by měly být svedeny do nepropustné jímky nebo 
nádrže a před vypuštěním předčištěny, aby bylo zamezeno případné kontaminaci půdy a vod.    
 
V období provozu budou dešťové vody vznikat na zpevněném tělese komunikace, které 
budou znečištěné provozem automobilů a zimní údržbou komunikace. Dešťová voda bude 
odváděna kanalizací, popř. silničními příkopy. Před zaústěním do vodotečí budou umístěny 
retenční nádrže s technickým zařízením k zachycení ropných látek v případě havárie.  
Dešťové odpadní vody budou tvořit hlavní podíl odpadních vod vznikajících při provozu 
komunikace. Odpadní vody vznikají odtokem vertikálních, popř. horizontálních srážek 
z tělesa komunikace a jsou znečištěny látkami nacházejícími se na vozovce.  
Znečištěním, vyskytujícím se na povrchu vozovky, jsou např. látky z obrusu pneumatik 
projíždějících vozidel a z obrusu krytu vozovky. Dále se jedná o uniklý olej a pohonné hmoty, 
nečistoty přenášené na podvozcích vozidel, ztráty přepravovaného materiálu apod. V zimním 
období k těmto látkám přistupuje znečištění ze zimní údržby vozovky, jedná se o látky 
převážně na bázi chloridů.  
Hlavními znečišťujícími látkami z těchto zdrojů pro kontaminaci srážkových vod z vozovky 
jsou : 
– kovy – olovo, nikl, chrom, měď, zinek, síra, oxid titaničitý, vanad, hliník, železo, mangan, 

kobalt  
– ropné látky  
– polyaromatické  uhlovodíky  
– chloridy a sírany.        
 
Je nutno vzít v úvahu i skutečnost, že již samotné srážkové vody bývají značně znečištěny 
v důsledku vymývání aerosolů a dalších škodlivin z ovzduší. Stupeň znečištění je závislý 
zejména na délce období mezi dvěma následujícími srážkami, na jejich vydatnosti a době 
trvání.  
 
 
Splaškové odpadní vody  
 
V období výstavby budou splaškové odpadní vody vznikat v objektech sociálního zázemí 
v zařízeních staveniště a stavebních dvorů. Množství odpadních vod bude dáno počtem 
pracovníků na stavbě, které v současnosti nelze ani odhadnout. Množství splaškových vod 
bude přibližně stejné jako odběr pitné vody pro pracovníky stavby, t.j. cca 60 – 120 
l/osobu/den. Způsob nakládání s těmito vodami musí být v souladu s platnou legislativou a 
konkrétně bude řešen až dodavatelem stavby. V místech, kde to bude možné, budou sociální 
objekty napojeny na kanalizaci, v ostatních místech bude zajištěno jiné řešení (např. použití 
chemických WC) se zajištěním odpovídající likvidace odpadních vod.  
 
Během provozu na nové komunikaci I/20 se nepředpokládá vznik splaškových odpadních 
vod.   
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Technologické odpadní vody   
 
V období výstavby lze předpokládat minimální produkci takových vod, budou vznikat např. 
při čištění stavebních mechanismů, vlhčení betonů a pod. Množství odpadních vod z oplachu 
automobilů a stavebních strojů je možné odhadnout za běžných podmínek na cca 50 – 70 
l/vozidlo.  
Množství ani kvalitu těchto odpadních vod nelze v současné době specifikovat, bude 
podrobně řešena v dalších stupních projektové přípravy stavby.  
V průběhu výstavby bude nutno realizovat dostatečná opatření zabraňující kontaminaci 
okolních ploch.  
 
Po uvedení silnice I/20 do provozu nebudou vznikat žádné technologické odpadní vody.  
 
 
B.III.3.  Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a 

množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)  
 
Odpady ve fázi výstavby: 
 
Při výstavbě silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné a souvisejících staveb (např. 
přeložky sítí aj.) budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. 
Zdrojem produkovaných odpadů budou např. : 
– úprava terénu pro přípravu staveniště   
– demolice stávajících komunikací, jež budou přeloženy  
– zemní výkopové práce pro trasu silnice i pro přeložky sítí a komunikací 
– demolice jiných objektů  
– údržba a provozování vozového parku a stavebních strojů a zařízení  
– vlastní stavební činnost  
– provozování a údržba stavebních dvorů a zařízení staveniště  
– provoz sociálních zařízení staveniště.  
Za  využití, recyklaci, popř. likvidaci vzniklých odpadů v souladu s příslušnou legislativou je 
zodpovědný jejich původce – stavební firmy, který musí dodržet zákonné povinnosti ohledně 
nakládání s odpady. Původce je také povinen předcházet vzniku odpadů, a pokud již 
vzniknou, minimalizovat jejich množství.  
Při výstavbě silnice I/20 je možno předpokládat vznik následujících druhů odpadů:  
 
Tabulka č. 11 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

02 01 03 Smýcené stromy a keře  O 
07 03 04  Odpadní ředidla   N 
08 01 11  Odpadní nátěrové hmoty obsahující org. rozpouštědla a jiné 

nebezpečné látky  
O + N 

08 02 00  Ostatní nátěrové hmoty  O 
13 01 00   Odpadní hydraulické oleje N 
13 02 00 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02  Plastové obaly O 
15 01 03  Dřevěné obaly  O 
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15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny aj. 
znečištěné nebezpečnými látkami  

N 

16 06 01  Olověné akumulátory N 
17 01 02-03 Stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keram. výrobky…) O  

17 01 01 Beton z demolic objektů  O   
17 02 01  Dřevo po stavebním použití, z demolic O 
17 02 02  Sklo O 
17 02 03  Plasty O 
17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu N 
17 03 02 Asfaltový beton bez dehtu, asfaltové směsi  O 
17 03 03  Asfaltové stavební nátěry  N 
17 04 05 Železný šrot, železo, ocel O 
17 04 07  Směsné a neželezné kovy  O 
17 04 11 Kabely O 
17 05 04  Kámen a kamenivo z demolic, zemina O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 04 Kal ze septiků a žump  O 
20 03 99  Komunální odpad ostatní O 

 
Původce odpadů je povinen plnit legislativní povinnosti (především ze zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění, a jeho prováděcí vyhlášky – vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 
383/2001 Sb. a další) při nakládání s odpady, zejména : 
– třídit a shromažďovat odpady odděleně podle druhů  
– zařazovat odpady podle Katalogu odpadů  
– předcházet vzniku odpadů  
– minimalizovat množství odpadů  
– vzniklé odpady přednostně využívat nebo recyklovat nebo nabízet k využití jiným osobám 

a subjektům 
– nevyužitelné odpady předávat k likvidaci pouze oprávněné osobě (firmě)  
– vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpady a další.  
V současné době není možno určit přesněji všechny druhy vznikajících odpadů při výstavbě 
ani jejich předpokládané množství. Rovněž tak způsoby nakládání s odpady či způsoby a 
místa jejich zneškodnění budou záviset na původci odpadů – dodavateli stavby. Pokud budou 
odpady ukládány na skládku, je nutno zvolit zabezpečenou skládku příslušné kategorie pro 
daný druh odpadu. 
Podle vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. se skládky dělí podle způsobu jejich technického 
zabezpečení a provozování do těchto skupin:  
Skupina S I.  - určená pro odpady kategorie „ostatní odpad“, jejichž vodný výluh 

nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy č. I.  
Skupina S II.  - určená pro odpady kategorie „ostatní odpad“, jejichž vodný výluh 

nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy č. II.  
Skupina S III. – určená pro odpady kategorie „ostatní odpad“, jejichž přijetí na jednotlivé 

skupiny skládek nelze hodnotit na základě vodného výluhu, a pro odpady 
kategorie „ostatní odpad“, jejichž vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty 
výluhové třídy č. III.  

Skupina S IV.  - určená pro odpady kategorie „nebezpečný odpad“   
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Odpady ve fázi provozu: 
 
Při provozu silnice I/20 budou vznikat odpady z následujících činností: 
– z oprav a rekonstrukcí vozovek  
– z údržby vozovek a jejich okolí (např. znečištění vozovky, zbytky z havárií vozidel, 

odpadky vyhazované motoristy, posypové materiály ze zimní údržby, odpady z uhynulých 
zvířat při střetu s vozidly, odpady z údržby dopravního značení, osvětlení, materiály 
naváté na vozovku větrem apod.)   

– z čištění odvodňovacích zařízení  
– z údržby zeleně kolem komunikace  
– z provozu a údržby technologických zařízení v tunelových úsecích.  
 
Při provozu navrhované komunikace I/20 budou pravděpodobně vznikat následující druhy 
odpadů, uvedené v následující tabulce:   
 
Tabulka č. 12 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

02 01 03 Smýcené stromy a keře, tráva, klest  O 
02 01 07  Odpady z lesnictví, z údržby zeleně kolem komunikace  O 
02 01 99  Pařezy, uhynulá zvířata aj.  O 
05 01 05  Únik ropných látek  N 
05 01 08  Odpad bitumenu a asfaltu N 
05 01 99 Zemina znečištěná ropnými látkami N 
06 03 04 Odpad s obsahem chloridů  N 
06 04 04 Výbojky, zářivky s obsahem rtuti N 
07 03 04  Odpadní ředidla, organická rozpouštědla  N  N 
07 04 99 Odpady pesticidů  N 
07 07 99 Nespecifikované odpady chemikálií  N 
08 01 11  Odpadní nátěrové hmoty obsahující org. rozpouštědla a jiné 

nebezpečné látky  
O + N 

08 01 12  Jiné odpadní barvy a laky  O 
08 01 99 Nespecifikovaný odpad z používání barev  N 
08 02 99 Odpad ostatních nátěrových hmot  N 
13 01 00 Odpadní hydraulické oleje, brzdové kapaliny N 
13 02 00 Motorové, převodové a mazací oleje N 
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 

15 01 01-02 Papírové, lepenkové a plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly  O 
15 02 00 Sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály, ochranné 

tkaniny 
N 

16 01 03  Pneumatiky  O 
16 01 13  Brzdové kapaliny N 
16 01 15 Nemrznoucí kapaliny O 
17 03 02 Asfaltové směsi O 
17 04 11  Kabely O 
20 01 21 Výbojky a zářivky obsahující rtuť N 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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20 03 03 Uliční smetky O 
20 03 05  Autovraky  O 
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O 

 
V současné době není možno určit přesněji všechny druhy vznikajících odpadů při provozu 
komunikace ani jejich předpokládané množství. Způsoby nakládání s odpady či způsoby a 
místa jejich zneškodnění a další náležitosti musí být v souladu s příslušnou legislativou. 
 
 
B.III.4.  Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy 

– přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení) 
 
 
Hluk 
 
Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví , ve 
znění pozdějších předpisů. Pro dopravní hluk je významný především § 30 a § 31 tohoto 
zákona, který hovoří o povinnosti správců pozemních komunikací či železnic technickými 
opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity stanovené prováděcím 
předpisem (nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací).  
 
Silniční doprava je významným zdrojem hluku, který způsobují motorová vozidla pohybující 
se po komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace (časově omezené 
působení) a později po její realizaci a zprovoznění jako důsledek běžného provozu vozidel po 
této komunikaci (trvalé působení). Hluk emitovaný v období vlastní výstavby komunikace je 
přechodným jevem, pro obyvatelstvo v okolí silnice má klíčový význam hluk emitovaný 
vlastní automobilovou dopravou po uvedení nové komunikace do provozu.  
Komunikace působí jako liniový zdroj hluku. Úroveň hladiny hluku emitované automobilem 
je závislá zejména na rychlosti vozidla – zatímco u nižších rychlostí je rozhodujícím zdrojem 
hluku motor, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku emitovaného z převodové 
soustavy. Ve vyšších rychlostech začíná převažovat hluk ze styku pneumatika – vozovka a u 
velmi vysokých rychlostí je rozhodující aerodynamický hluk.  
 
Mezi další faktory, které ovlivňují hluk z automobilové dopravy, patří zejména stáří vozidel, 
jejich technický stav a způsob jízdy. Díky technickému vývoji se na komunikacích pohybuje 
stále větší podíl automobilů s příznivějšími hlukovými charakteristikami. Výslednou hladinu 
hlukové zátěže ovlivňují následující faktory:  
– projíždějící motorová vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich kategorie, 

technický stav a rychlost jízdy atd.)  
– technické parametry komunikace (šířkové uspořádání, podélný sklon, vedení v násypu či 

zářezu)  
– okolí komunikace (pohltivý nebo odrazivý terén, vzdálenost zástavby, vliv odrazů 

zvukových vln)  
– technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.).  
 
Období výstavby: 
 
Hluk šířený do okolí komunikace během její výstavby lze jen těžko (nebo vůbec) v daném 
stupni přípravy stavby (ověřovací studie variant) vyhodnotit a kvantifikovat, neboť nejsou 
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známy základní údaje pro výpočty – skladba a počty stavebních mechanismů, časová 
součinnost a délka nasazení strojů, složitost a technologie stavebních prací budovaného úseku 
silnice I/20, časový harmonogram výstavby, trasy odvozu a dovozu stavebních materiálů atd.  
Touto problematikou je potřeba se zabývat v dalších stupních projektové přípravy stavby, 
nejlépe před realizací stavby, kdy bude již znám její dodavatel a jeho technické možnosti a 
strojový park. Pro období výstavby je případně potřebné přijmout dostatečná a odpovídající 
protihluková opatření (technická, organizační aj.), aby byly dodrženy limitní hodnoty 
stanovené dle uvedeného NV č. 148/2004 Sb.  
 
Na počátku výstavby lze očekávat intenzivnější pohyb těžkých nákladních vozidel a 
stavebních mechanismů (bagry, buldozery, nakladače, těžké nákladní automobily a pod.). 
hluk se bude také šířit z prostorů zařízení staveniště, kde budou situovány skládky a 
meziskládky stavebních materiálů. Největšími zdroji hluku budou zřejmě těžká nákladní 
doprava a budování zemních těles, především násypů (nasypávání a hutnění).  
Celková hladina akustického tlaku A bude záviset na výběru dodavatele stavby a kvalitě jeho 
strojového parku. Hladiny akustického tlaku A u běžných stavebních strojů a pohonných 
agregátů se v průměru pohybují v rozsahu 85 – 95 dB ve vzdálenosti 5 m. Hladiny 
akustického tlaku A u běžných těžkých nákladních vozidel se pohybují v rozmezí 75 – 85 dB 
ve vzdálenosti 5 m.  
 
Podle nařízení vlády č. 148/2006 ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku 
v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb, pro hluk ze 
stavbou vyvolané dopravy a stavebních technologií a strojů pohybujících se v místě svého 
nasazení, jsou rovny: 

v době od 6°° do 7°°     LAeq,T = 60dB 
v době od 7°° do 21°°     LAeq,T = 65dB  
v době od 21°° do 22°°    LAeq,T = 60dB 
v době od od 22°° do 6°°    LAeq,T = 45dB. 

 
Pro vyhodnocení vlivů stavby silnice I/20 na hlukovou situaci území byla pro potřeby 
oznámení EIA zpracována hluková studie (Akustický posudek, AKON – Ing. Karel Šnajdr, 
prosinec 2006), která je zařazena jako příloha č. B.3. oznámení. Z tohoto posudku zde 
uvádíme základní informace.  
 
Maximálně přípustné hodnoty: 

 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku hluku A v chráněném venkovním 
prostoru staveb pro bydlení a v chráněném venkovním prostoru se stanoví součtem základní  
hladiny hluku LAeq,T = 50 dB (pro provádění povolených staveb v době od 7°° do 21°° 
navýšené o +10 dB, pro hluk s výraznou tónovou složkou se přičítá další korekce –5 dB) a 
příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 (viz /1/). 

 

Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněném venkovním 
prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru, pro hluk z dopravy na 
hlavních pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující 
nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích, jsou rovny: 

Pro denní dobu od 6°° do 22°°      LAeq,T = 60 dB  
Pro noční dobu od 22°° do 6°°      LAeq,T = 50 dB. 
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Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněném venkovním 
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb, pro hluk ze stavbou vyvolané dopravy 
a stavebních technologií a strojů pohybujících se v místě svého nasazení, jsou rovny: 

V době od 6°° do 7°°       LAeq,T = 60dB 
V době od 7°° do 21°°       LAeq,T = 65dB  
V době od 21°° do 22°°      LAeq,T = 60dB 
V době od od 22°° do 6°°      LAeq,T = 45dB. 

 
Hluk v období výstavby silnice I/20 
 
Studie silnice I/20 obsahuje návrh rozdělení celé stavby silnice I/20 Sládkova – Na Roudné na 
dílčí etapové úseky. Členění stavby souvisí bezprostředně s vývojem nejen na sousedních 
úsecích (Jasmínová – Sušická, Plaská – Na Roudné – Chrástecká), ale především i se 
způsobem návrhu postupné přestavby železničního uzlu Plzeň. Tato stavba zásadně ovlivňuje 
provedení a etapizaci silničního návrhu. Bez realizace přestavby železničního uzlu není 
možné vybudovat silnici I/20 v navrhovaném uspořádání, především v severní části, kde stopa 
I/20 využívá prostoru po výhledově opuštěných kolejích. Bez ohledu na navrhované varianty 
v jižní části trasy se při postupu výstavby od jihu v návaznosti na připravovanou stavbu K 
Dráze – Jasmínová nabízí několik křižovatkových uzlů, kde je možné teoreticky zvažovat 
přechodné ukončení stavby. Jedná se o úseky Jasmínová – Sládkova, Sládkova – 
Sušická/Lobezská, Sušická/Lobezská – Rokycanská/Jateční, Rokycanská/Jateční – spojnice 
I/20 a I/27 – Na Roudné. 
S ohledem na složitost vazeb stavby v návaznosti na další stavby (především přestavbu 
železničního uzlu Plzeň) a na stupeň přípravy stavby a úroveň podrobností podkladů pro 
oznámení a dokumentaci EIA (ověřovací studie) nelze, v dokumentaci EIA, vliv výstavby 
silnice I/20 na chráněný venkovní prostor v okolí stavby podrobněji hodnotit. 
 
Vibrace  
 
Zdrojem vibrací u komunikací obecně může být provoz vozidel na této komunikaci. Protože 
v případě silnice I/20 se jedná o novou čtyřpruhovou komunikaci s kvalitními technickými 
parametry, není reálný předpoklad, že by po uvedení stavby do provozu mohlo dojít ke vzniku 
vibrací, které by negativně ovlivnily okolní obytnou zástavbu.  
 
K zatížení vibracemi by mohlo dojít pouze ve fázi výstavby při pojíždění  těžkých stavebních 
mechanismů a nákladních vozidel po stávajících okolních komunikacích. Vzhledem k tomu, 
že v této fázi přípravy stavby nelze stanovit harmonogram stavby ani rozmístění dopravních 
tras, nelze tento vliv kvantifikovat.  
Případné vibrace od mechanismů, používaných při vlastní výstavbě, budou malé a 
nevýznamné.  
Pro informaci je možno doplnit, že při výstavbě jsou produkovány lokální, vcelku 
zanedbatelné vibrace stavebními mechanizmy. Podle praktických zkušeností jsou vibrace 
vznikající při práci těžkých mechanizmů obvyklých staveb utlumeny v podloží do vzdálenosti 
nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení 
stávajících budov okolí v staveniště. 
 
Při budování silnice I/20 se nepředpokládá použití trhacích prací, a tedy ani vznik vibrací 
z trhacích prací.  
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Záření radioaktivní, elektromagnetické  
 
Vlastní realizace stavby silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné nebo provoz na 
realizované komunikaci není zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření.  
 
 
B.III.5. Dopl ňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy 

do krajiny) 
 
Zásahy do území a urbanistické struktury města : 
 
Stavba silnice I/20 si vyžádá  významné zásahy do stávajícího území a do stávající 
urbanistické struktury města.  
Analýza technického řešení z hlediska urbanistické struktury posloužila jako podklad pro 
multikriteriální hodnocení obsažené v části č.8 Studie v kritériu s názvem Dopad do 
urbanistické struktury. Základní trasa průtahu I/20 je součástí územního plánu (ÚP) města 
Plzně. Na výřezu stávajícího ÚP je zobrazena jižní část průtahu. 
 
Obrázek č. 15 – stávající stav 
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Podrobné trasy variant jižní části průtahu se v detailu liší od trasy stanovené územním 
plánem. Lze však konstatovat, že územní plán v této části průtahu předpokládal dopad do 
území týkající se záborů a nutných demolic srovnatelný s prověřovanými variantami 1-3. 
Pozitivněji byly hodnoceny varianty, které z urbanistického hlediska umožní více eliminovat 
negativní zátěže z kapacitní dopravy, umožní návrat ploch po realizaci stavby stávajícímu 
parteru a využijí plochy navržené v ÚP pro železniční dopravu, byť by trasy těchto variant 
byly v částečném rozporu s trasou průtahu ÚP. 
 
Obrázek č. 16 - Varianta 1 
 

 
 
 
Varianta 1 kopíruje trasu průtahu ÚP až po křižovatku se Sušickou ulicí. Pak se odklání 
jihozápadním směrem a prochází centrem zástavby Vyšehradu plochami určenými pro 
smíšené území městské (tomuto zásahu se snažila trasa ÚP vyhnout). 
V zásadním rozporu s ÚP zavádí novou větev komunikace směrem do údolní nivy řeky 
Úslavy na náspu. Územní plán obecně předpokládá existenci křižovatky, neřeší však detailně 
její technické provedení. 
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Obrázek č. 17 - Varianta 2 
 

 
 
 
 
 
Trasa varianty 2 prochází ke křižovatce se Sušickou ulicí pod povrchem v tunelu, čímž 
eliminuje negativní vlivy dopravy a umožňuje po realizaci stavby návrat parteru obytných 
bloků. Pak se na rozdíl od trasy ÚP přimyká k tělesu trati a prochází tak západním okrajem 
Vyšehradu v plochách, které jsou územním plánem navrženy pro železniční dopravu. Větev 
komunikace do Lobez je vedena po estakádě, čímž snižuje zásah do travnatých ploch říční 
nivy. 
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Obrázek č. 18 - Varianta 3 
 

 
 
 
 
Trasa varianty 3 prochází až za blok 05 garáží u Sušické ulice pod povrchem v tunelu, čímž 
eliminuje negativní vlivy dopravy. Po výstupu z tunelu mírně kříží trasu ÚP (s obdobnými 
zásahy do území) a vstupuje do dalšího tunelu pod Vyšehradem západně od trasy ÚP. Výstup 
z tunelu je na plochách navržených pro železniční dopravu. Řešení s tunely přes dočasné 
zábory a demolice při provádění stavby umožňuje návrat ploch parteru pro příslušné využití. 
 
 
Severní část trasy 
 
Návrh severní partie trasy I/20 vede v souladu s trasou stanovenou ÚP. V lokalitě Cvokařská 
ulice se odlišuje návrh tím, že vkládá okružní křižovatku pod estakádu průtahu. Dopad do 
ploch lehké výroby znamená větší rozsah záborů a demolic. V areálu DKV Českých drah 
posun trasy východním směrem vyvolá větší rozsah demolic drážních objektů.  
 
 
 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON         Oznámení EIA dle z.č.100/2001 Sb. – SilniceI/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné  

 59

Urbanistická struktura - shrnutí 
 
Závěrem je nutno především kladně hodnotit snahu danou územním plánem města Plzně 
sdružit dvě významné trasy dopravy železniční a automobilové do jednoho stávajícího 
koridoru, a tím minimalizovat další zátěže do přilehlých území. Průchod tak výrazné dopravní 
stavby stabilizovaným územím nelze předpokládat bez zásahů do urbanistické struktury. 
Při hodnocení absolutních počtů demolic v jižní části průtahu je nutno přihlédnout k faktu, že 
91% – 96% demolovaných objektů jsou garáže – tedy největší dopad stavby bude do kapacit 
dopravy v klidu. Z hlediska urbanisticko-architektonického je hodnota většiny (zejména v 
lokalitě Vyšehradu) těchto staveb minimální, kompozice je řešena nahodile a chaoticky, 
pohledově představují spíše zátěž. Závěrečná urbanistická doporučení se týkají pouze jižní 
části průtahu I/20 zpracované ve třech variantních řešeních. 
 
Varianta 1 
Varianta je celkově vedená po povrchu. V úseku km 0,400 – km 0,600 je trasa vedena v 
těsném souběhu s Velenickou ulicí, což povede k řešení náročných technických opatření pro 
eliminaci hlukové zátěže do stávajících vilových objektů. Propojení dopravy z Částkovy ulice 
na průtah je poměrně komplikované. Jižním směrem je nutno projet Sušickou ulicí na 
světelnou křižovatku Sušická – I/20 a stejně tak i v opačném směru. To povede k vysokému 
zatížení dalších obytných bloků přilehlých této křižovatce a tomuto směru. 
Z Částkovy ulice směrem severním a do Lobez je doprava vedena samostatnou dvoupruhovou 
komunikací v údolní nivě na náspu, což zejména v bloku 10 nevytváří vhodný prvek říčního 
údolí. Tato větev také navyšuje plochy nutného záboru. V lokalitě Vyšehrad prochází trasa 
středem bloku 08, což pravděpodobně vyvolá rozsáhlé demolice celého bloku a možné 
vytvoření zbytkových nevyužitelných parcel. Celkově nižší počet demolovaných objektů 
(213) je nižší proto, že v bloku 09 je trasa vybočena východním směrem a ponechává tak 
skupinu řadových garáží, jejichž počet činí rozdíl od ostatních variant.  
 
Varianta 2 
Zásah do území je na počátku sledovaného úseku stejný jako ve variantě 1. Varianta 2 vede v 
úseku km 0,200 – km 0,600 trasu pod zemí. Realizace tunelu patrně vyvolá demolice 
dotčených objektů, ale umožní posléze návrat dočasných záborů a doprava v tunelu nebude 
negativně ovlivňovat přilehlou zástavbu. Přiblížením trasy těsně k tělesu dráhy se zamezuje 
vzniku mezilehlých obtížně zařaditelných a obtížně využitelných prostor. V lokalitě 
Vyšehradu to sice povede k nutné demolici zástavby Drážní ulice (blok 08) a většiny 
řadových garáží (blok 09), ale umožní to zachovat zbývající urbanistickou strukturu větší části 
lokality. 
Negativním dopadem posunu trasy západním směrem bude vliv hluku do stávající zástavby v 
Lobezské ulici. 
 
Varianta 3 
Varianta 3 vede trasu průtahu v rozhodujících konfliktních částech pod zemí – v úseku km 
0,200 – km 0,750 a v úseku km 0,950 – km 1,200. Rozsah nutných demolic je možné přesně 
stanovit až po podrobném technickém řešení realizace tunelů. Ve studii je předpokládáno 
částečné ražení a částečné hloubení. Vyčíslený rozsah demolic je odhadnut pro variantu 
hloubení, tedy horší variantu. Z čistě urbanistického pohledu je převedení silné průtahové 
dopravy pod zem nejvhodnější způsob eliminace jejích negativních vlivů. V případě realizace 
tunelu pod blokem 08 hloubením bude ovšem dopad demolic do stávající struktury stejný jako 
v ostatních variantách a návrat k původnímu stavu zástavby po zasypání tunelu nebude 
pravděpodobně reálný, i když lze předpokládat dočasné zábory pozemků.  



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON         Oznámení EIA dle z.č.100/2001 Sb. – SilniceI/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné  

 60

 

ČÁST   C 
 

ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROST ŘEDÍ  V  
DOTČENÉM   ÚZEMÍ 
 
 
 

C.1. VÝČET NEJZÁVAŽN ĚJŠÍCH  ENVIRONMENTÁLNÍCH 
CHARAKTERISTIK DOT ČENÉHO ÚZEMÍ   (například územní 
systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, 
významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického 
významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré 
ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území) 

 
 

C.1.1. Územní systém ekologické stability  
 
Pojem ÚSES 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č. 114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor 
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě 
blízkých ekosystémů, které jsou zdroji biodiverzity a udržují přírodní stabilitu. V rámci 
nadregionálních, regionálních a lokálních ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra propojená 
biokoridory v krajině, na lokální úrovni se připojují ještě interakční prvky. 
Pozemní komunikace vytvářejí v krajině pro volně žijící živočichy neprůchodné bariéry 
(železnice jsou obvykle pro živočichy snadněji překonatelné než dálnice, nebereme-li v úvahu 
protihlukové stěny u žádného z nich), které způsobují fragmentaci krajiny a přítomných 
populací. Osud izolovaných populací se postupně stává nejistý, dochází ke snižování 
genetické rozmanitosti. Zajištění migračních možností je tedy základním předpokladem 
dlouhodobé úspěšné existence populací. Předpokládá se, že v kulturní krajině funguje ÚSES 
jako základní ekologická síť. Zjednodušeně si lze představit, že biokoridory jsou využívány 
pro migraci a biocentra pro trvalou existenci druhů. Místa křížení biokoridorů 
s komunikacemi lze chápat jako lokální zmenšení propustnosti biokoridoru pro některé druhy 
živočichů. Nejvíc ohroženou skupinou jsou větší savci, kteří obecně obývají rozsáhlá území 
při relativně malém počtu jedinců a tedy více migrují. 
 
Prvky ÚSES v území 
Na území města se nachází nadregionální biokoridor (NRBK) Kladská-Týřov, Křivoklát, 
který je vázán na Mži resp. po soutoku s Radbuzou na Berounku. Podrobnější výpis prvků 
ÚSES  nadregionální a regionální úrovně v městě Plzni i s parametry je uveden v tabulce č. 
13. 
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Tabulka č. 13: Skladebné části ÚSES nadregionální a regionální úrovně – okres Plzeň-
město 

Číslo 
skladebn
é části 

Název Význam Vegeta ční typ 
Výměra 

ha / km  
Způsob vymezení  

50 Kladská - 
Týřov, 
Křivoklát 

NRBK MB, MH, BO, V, N 230 U 

1078 Sulkov RBC L2-BO, SM, DB 257/20 V (ÚPN SÚ), U 
1079 Niva Mže RBC B, M, P, A 109/10 V (ÚPN SÚ), U 
1075 Sulkov - RBK 

238 
RBK L2-BO 2 V (ÚPN SÚ) 

1436 Svatý Ji ří RBC L2, A, P, B 46/20 V (ÚPN SÚ) 
1437 Doudlevce RBC P, B, M, L2 83/30 V (ÚPN SÚ) 
1438 Sytná RBC L2-BO, SM 357/20 V (ÚPN SÚ) 
1453 V Pytli RBC L2 74/20 U 
X 3 Koterov RBC P, B 52/30 V (ÚPN SÚ), (x) 
X 4 Svatý Ji ří - 

Koterov 
RBK B, P, A 5,5 V (ÚPN SÚ), U, 

(x) 
X 5 Koterov -  Starý 

Plzenec 
RBK B, P 4,5 U, (x) 

238 Doudlevce - 
Dubová hora 

RBK V, A, B, P 6 V (ÚPN SÚ) 

239 Val - Doudlevce  RBK B, P 6,5 V (ÚPN SÚ) 

887 Val RBC L2-DB, SM, BO 107/20 V (ÚPN SÚ) 

888 Dubová hora RBC L2-DB, BO,SM,B 61/30 V (ÚPN SÚ), U 
NRBK -nadregionální biokoridor, RBC-regionální biocentrum, RBK -regionální biokoridor. 
Číslo skladebné části: X 3-doplněné RBC Koterov, v ÚPN Města Plzeň jako RBK; X 4-doplněný RBK Sv. Jiří 
- Koterov dle ÚPN Města Plzeň; X 5-doplněný RBK Koterov - Starý Plzenec dle ÚPN Města Plzeň, návaznost 
v okrese PJ. 
Vegetační typ: L -lesní (+ hlavní dřeviny zkratkou), X-xerotermní (stepní lada, lesostepi), S-skály, D-lada 
s dřevinami, P-luční, V-vodní (s břehovými porosty), M -mokřadní, A-polní, B-břehové porosty, N-nivní, TD-
teplomilné doubravy, MH -mezofilní háje, MB -mezofilní bučiny, BO-bory. 
Hlavní dřeviny: DB-dub, BK -buk, HB-habr, LP-lípa, BO-borovice lesní, SM-smrk ztepilý, JD-jedle bělokorá. 
Hodnocení stavu: 1-zcela vyhovující (převážně přírodní a přirozená společenstva), 2-částečně vyhovující 
(převážně přírodě blízká společenstva), 3-nevyhovující (přírodě vzdálená, cizí a umělá společenstva). 
Výměra: - u biocenter: výměra/minimální parametry (ha); - u biokoridorů: délka (km). 
Způsob vymezení: V-vymezeno, v závorce zdroj, U-upřesnit v podrobnějších dokumentacích, L -lokalizovat 
v podrobnějších dokumentacích, Z-založit v příslušném prostoru, (x)-vysvětlení za tabulkami. 
Zdroj: [24]  
 
 
Na obrázku č. 19 je zobrazena stávající situace v oblasti ÚSES na území Plzně. 
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Obrázek č. 19: Územní systém ekologické stability v území 

 
Zdroj: [11] 
 
 
Nadregionální ÚSES 
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění tvoří 
v krajině soubor funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených 
a přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, 
regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory. 
Předpokládá se, že v kulturní krajině funguje ÚSES jako ekologická síť. Zjednodušeně si lze 
představit, že biokoridory jsou využívány pro migraci a biocentra pro trvalou existenci druhů. 
 
Funkční nadregionální biokoridor vlhké řady podle Berounky v km 2,12 - 1,8 stavby 
komunikace – Roudné 
(Na úvod je nutno uvést, že regionální SES a SES města Plzeň nejsou v oblasti Roudného plně 
v souladu a mírně se liší v rozvržení jednotlivých prvků a jejich kontinuitě!) 
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• Nadregionální biokoridor je prakticky při vymezení ve své ose tvořen jako regionální 
biokoridor vlhké řady s proloženými lokálními a regionálními biocentry a ochranným 
pásmem, včetně odpovídajících rozměrů. Biokoridor je v daném úseku 1km před 
železničním mostem v Roudném určen jako funkční a vodní - mokřadní.  

• V místě prvního přechodu navržené stavby komunikace přes řeku je biokoridor tvořen 
proloženým lokálním biocentrem vlhké řady 83c02 (v reg. ÚSES značeno jako 
2008_06). Pro silniční komunikaci vznikla  v rámci územního plánu Plzně územní 
rezerva – pruh - nezasahující do ÚSES a tvořící pás v nivě mezi dvěma částmi 
biocentra (neotřelé řešení ÚSES, které je v krajském regionálním SES zaznamenáno 
tvarově jinak). Další biocentrum je dotčeno odbočnou lokální spojovací komunikací 
na západ ze seřadiště Roudné - jde o lokální biocentrum nefunkční, navržené, v nivě je 
zapojeno do funkčního regionálního mokřadního a vodního biokoridoru  podle 
Berounky s označením 84c01 (v regionálním ÚSES je biocentrum značeno jako 
2008_06-2008_06). 

• Z hlediska bioty jde o podmáčené plochy křovin a rozptýlených dřevin ve vlhkých 
loukách nivy (olšiny, jaseniny a porosty vrb) s výrazným ruderálním vlivem. 
K plochám je přidáno i území starého devastovaného sadu. Floristický popis území 
přírodě blízkých ploch v biocentru a v nivě je obsažen v kapitole Botanický průzkum 
pod č. 2,3,4. 

• Jedná se o střídavě vlhkou louku pravděpodobně ze svazu Molinion, s přechody 
k nivním loukám svazu Alupecurion. Přestože louka není kosena, dosahuje jisté 
přírodovědné hodnoty. Dominují zde trávy jako psárka luční (Alopecurus pratensis), 
srha říznačka (Dactylis glomerata), místy medyněk měkký (Holcus mollis), pýr 
plazivý (Elytrigia repens – v nivě řeky není ruderálním druhem, ale druhem 
původním), psineček tenký (Agrostis tenuis), bojínek luční (Phleum pratense) a další 
druhy. Z dvouděložných rostlin se uplatňují mnohé diagnostické druhy svazu Molinion 
– mochna bílá (Potentilla alba), svízel severní (Galium boreale), bukvice lékařská 
(Betonica officinalis). Roztroušeně se vyskytuje smldník jelení (Peucedanum 
cervaria). Mírnou ruderalizaci ukazuje výskyt druhů jako je pcháč oset (Cirsium 
arvense), lopuch (Arctium sp.), vratič obecný (Tanacetum vulgare) nebo pelyněk 
černobýl (Artemisia vulgaris). Mezi železničním seřadištěm a nivou řeky je silně 
zruderalizovaný prostor. Byl zde pravděpodobně v dávné době sad (několik jabloní a 
hrušeň). Dnes zde dominuje bez černý (Sambucus nigra), bříza bělokorá (Betula 
pendula), topol osika (Populus tremula), trnovník akát (Robinia pseudo-accacica), 
hloh (Crataegus sp.), růže (Rosa sp.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor mléč 
(Acer platanoides), vrba křehká (Salix fragilis) a vrba jíva (S. caprea). Po dřevinách se 
pne plamének plotní (Clematis vitalba), loubinec popínavý (Partenocytissus inserta) a 
chmel otáčivý (Humulus lupulus).V podrostu těchto stromů a keřů najdeme širokou 
paletu ruderálních druhů – kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), ostružiník (Rubus sp.), 
pýr plazivý (Elytrigia repens), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), třtina 
křovištní (Calamagrostis arundinacea), vratič obecný (Tanacetum vulgare), 
hluchavka bílá (Lamium album), svízel přítula (Galium aparine), kuklík městský 
(Geum urbanum), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) a mnoho dalších druhů.  

• Stavba komunikací se v délce až za seřadiště Roudná pohybuje v ochranném pásmu 
nadregionálního funkčního biokoridoru vodního podél Berounky (cca 2,5 km šířka) 

 
 

• Další nadregionální biokoridory, ani biocentra se v dosahu stavby silniční komunikace 
nenacházejí 
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• Nejbližším prvkem nadregionálního ÚSES je biokoridor funkční hájové řady na 
svazích nad tokem řeky Úslavy a jdoucí východně od Plzně. Nachází se cca 1 – 1,5 
km východně od stavby. 

 
Regionální ÚSES  
 
Funkční regionální biokoridor podle Úslavy v oblasti odbočky mostu na Lobzy, lokalita 
Vyšehrad a okolí 

• V uvedeném místě je ukončení úseku komunikace ve variantě 2 a 3 vedeno v dotyku s 
funkčním regionálním biokoridorem podél řeky Úslavy – v místě popsaném jako 
vložené lokální biocentrum regionálního biokoridoru – 75c04. Tento dotyk je 
úrovňový a stavba do biocentra v dané variantě zasáhne okrajově od západu silniční 
spojkou prakticky ve všech variantách, nejvíce však ve variantě 1(rozsáhlá silnice na 
náspu) a ve variantě 2 spojovací komunikací (menší rozsah záboru).  

• Na biocentrum navazuje regionální biokoridor prakticky pouze podle toku Úslavy pod 
označením 86k04, proložený dalším biocentrem (pravobřežním – mimo stavbu) pod 
označením 85c03 a pokračuje podle Úslavy (víceméně pouze v úrovni toku a opevnění 
břehů) jako regionální biokoridor 85k03, vodní a mokřadní, funkční. 

• Biokoridor je tvořen břehovými porosty topolu kanadského, vrby křehké a jívy, 
porostem olší a bříz. Většina porostů se nachází na břehu řeky a v plochách 
ruderalizovaných luk a porostů křovin. V místě dotyků jsou významně rozšířeny 
invazivní druhy dřevin i rostlin a celá oblast je silně zatížena navážkami a záplavami 
(eutrofizace). V Botanickém průzkumu jsou tyto plochy popsány pod čísly 7-11. 

• Louka podle řeky (mírně vlhká) je kosená, druhově chudá, dominuje srha říznačka 
(Dactylis glomerata), pampeliška (Taraxacum sect. ruderalia), kontryhel (Alechemilla 
sp.), jetel plazivý (Trifolium repens), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), ovsík 
vyvýšený (Arrhenaterum elatius), psineček tenký (Agrostis tenuis) a několik dalších 
běžných lučních druhů.  Na přilehlém bývalém poli (západně) je plocha osetá 
vojtěškou, k ní se přidávají další druhy jako je jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), 
pampeliška(Taraxacum sect. ruderalia), srha říznačka (Dactylis glomerata) nebo 
ovsík vyvýšený (Arrhenaterum elatius). V severní části je kosená, druhově chudá 
louka, možná v minulosti přeoraná a znovu osetá. Dominuje zde srha říznačka 
(Dactylis glomerata), jetel plazivý (Trifolium repens), mrkev setá (Daucus carota), 
kopinatý (Plantago lanceolata), kakost luční (Geranium pratense), bojínek luční 
(Phleum pratense), pryskyřník plazivý (Ranunuculs repens), šťovík luční (Rumex 
pratensis) a další běžné luční druhy. Případné porosty dřevin jsou reprezentovány 
hlavně ve stromovým a keřovým patrem, které tvoří jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 
růže (Rosa sp.), ostružiník (Rubus sp.), trnovník akát (Robinia pseudo-accacia, 
neofyt), slivoň švestka (Prunus domestica), jabloň domácí (Malus domestica), bříza 
bělokorá (Betula pendula), bez černý (Sambucus nigra), topol osika (Populus 
tremula), vrba křehká (Salix fragilis), vrba jíva (Salix caprea), javor klen (Acer 
pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), pámelník bílý (Symphoricarpos 
albus, neofyt), jírovec maďal (Aesculus hyppocastanum, nepůvodní), ptačí zob obecný 
(Ligustrum vulgare) nebo střemcha obecná (Prunus padus). Z lián najdeme zplanělý 
plamének plotní (Clematis vitalba) a loubinec popínavý (Parthenocyssus inserta, 
nepůvodní). Louka pod silnicí na Lobzy za malým mokřadem - jedná se o nekosenou, 
středně ruderalizovanou nivní louku ze svazu Alopecurion. Dominují zde trávy jako 
psárka luční (Alopecurus pratensis), bojínek luční (Phleum pratense), metlice trsnatá 
(Deschampsia cespitosa), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), srha říznačka (Dactylis 
glomerata), ovsík vyvýšený (Arrhenaterum elatius), kostřava červená (Festuca rubra). 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON         Oznámení EIA dle z.č.100/2001 Sb. – SilniceI/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné  

 65

Z dvouděložných je hojný pcháč oset (Cirsium arvense), krvavec toten (Sanguisorba 
officinalis), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), jitrocel kopinatý (Plantago 
lanceolata), místy chrpa luční (Centaurea jacea), svízel bílý (Galium album), tužebník 
jilmový (Filipendula ulmaria), hrachor luční (Lathyrus pratensis). Výše uvedené 
postačí plně k popisu širšího území biokoridoru i biocentra jako takového.  

 
• Stavba se v celé délce, už od místa Triangl (železničních tratí) pohybuje v ochranném 

pásmu nadregionálního funkčního biokoridoru hájového, který prochází východně od 
Úslavy (cca 2,5 km šířka pásma) 

 
• Další regionální biokoridory, ani biocentra se v dosahu stavby silniční komunikace 

nenacházejí 
• Nejbližší další prvky regionálního ÚSES jsou biokoridory vodní funkční (vlhké řady) 

podle toků řek Radbuzy a Úhlavy končící ještě před centrem Plzně. Nacházejí se cca 
1,2 km jihozápadně od stavby. 

 
 

Lokální ÚSES 
 

� V okolí stavby komunikace se vyskytují další lokální biocentra, která prokládají 
regionální nebo nadregionální ÚSES (dotčená byla již popsána ve vyšších ÚSES)  

� V nivě Úslavy se nacházejí biocentra v biokoridoru vlhké řady většinou vodního nebo 
lučního typu, ale od stavby i ve variantách jsou však vzdáleny minimálně 100 – 200 
m, takže nebudou stavbou komunikace více narušena nebo ovlivněna. Proto zde 
neuvádíme jejich podrobnější charakteristiku. Pro ilustraci je možno nahlédnout do 
Botanického průzkumu pod č. 7, 8 a 11 kde jsou popsány charakteristické plochy luk a 
lad podle řeky Úslavy. 

� Typický porost v biokoridoru podle Úslavy je nekosenou, středně ruderalizovanou 
nivní loukou ze svazu Alopecurion. Dominují trávy jako psárka luční (Alopecurus 
pratensis), bojínek luční (Phleum pratense), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), 
medyněk vlnatý (Holcus lanatus), srha říznačka (Dactylis glomerata), ovsík vyvýšený 
(Arrhenaterum elatius), kostřava červená (Festuca rubra). Z dvouděložných je hojný 
pcháč oset (Cirsium arvense), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), pelyněk 
černobýl (Artemisia vulgaris), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), místy chrpa 
luční (Centaurea jacea), svízel bílý (Galium album), tužebník jilmový (Filipendula 
ulmaria), hrachor luční (Lathyrus pratensis), žebříček obecný (Achilea millefolium), 
zlatobýl kanadský (Solidago canadensis, neofyt). Louky jsou silně negativně 
ovlivněny záplavami v posledních letech. 
 

Charakteristika výskytu druhů rostlin a živočichů v prvcích ÚSES je popsána dále v kapitole 
Fauna a flóra – botanický a zoologický průzkum. Většina porostů je významně ruderalizována 
díky činnosti člověka a také díky záplavám. Doprovodné porosty kříženců topolu kanadského 
dožívají a porosty vrb a olší jsou jen na březích řek a jsou velmi chudé, stav společenstev je 
většinou charakterizován jako bez větší přírodovědné hodnoty.  
 
 

C.1.2. Zvláště chráněná území, památné stromy     
 
Velkoplošná zvláště chráněná území 
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Na území Plzeňského kraje se z velkoplošných zvláště chráněných území nachází Národní 
park Šumava a čtyři chráněné krajinné oblasti – Český les, Šumava, Slavkovský les 
a Křivoklátsko. Český les se v Plzeňském kraji nachází celý, ostatní CHKO do něj jen 
zasahují. Tato ZCHÚ jsou zobrazena na mapě (viz obrázek č. 20).  
Na území vybraných tří okresů zasahuje pouze částečně CHKO Křivoklátsko. Na území 
města Plzně nezasahuje žádné velkoplošné ZCHÚ. 

Obrázek č. 20: Velkoplošná zvláště chráněná území Plzeňského kraje 

 
Zdroj: [23] 
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Maloplošná zvláště chráněná území 
Ze 175 maloplošných zvláště chráněných územích Plzeňského kraje bylo vyhlášeno 
6 národních přírodních rezervací, 5 národních přírodních památek, 82 přírodních rezervací 
a 82 přírodních památek. 
Krajský úřad Plzeňského kraje spravuje 113 maloplošných ZCHÚ v kategorii přírodní 
rezervace (PR) a přírodní památka (PP) v Plzeňském kraji, mimo území Národního parku 
Šumava a chráněných krajinných oblastí Šumava, Český les, Křivoklátsko a Slavkovský les. 
Ostatní území jsou ve správě příslušných správ chráněných krajinných oblastí a národního 
parku. 
Na území města Plzně se nachází 7 následujících maloplošných ZCHÚ – 3 PR a 4 PP: PR 
Petrovka, PR Kamenný rybník, PR Zábělá, PP Kopeckého pramen, PP Čertova kazatelna, PP 
Doubí, PP Malesická skála. V blízkosti plánované trasy záměru se nenachází žádné 
z maloplošných ZCHÚ. Nejblíže k záměru se nacházejí PR Petrovka, PR Kamenný rybník, 
PR Zábělá a PP Doubí – všechny přibližně stejně daleko (asi 2 km) od severního konce 
plánovaného umístění záměru (viz obrázek č. 21). 

Obrázek č. 21: Maloplošná zvláště chráněná území na území města Plzně 

 
Přibližný průběh plánovaného umístění záměru je vykresleno červeně. 
ZCHÚ jsou označena čísly: 1. PR Petrovka, 2. PR Kamenný rybník, 3. PR Zábělá, 4. PP Kopeckého pramen, 
5. PP Čertova kazatelna, 6. PP Doubí. Mimo výřez (asi 3 km na západ od PR Petrovka) se nachází PP Malesická 
skála. 
Zdroj: [22] 
 
 
PR Petrovka 
 
Umístění: Území zahrnuje údolí Boleveckého potoka západně od silnice Plzeň - Ledce 
a přilehlé jižní stráně s borovými porosty včetně geomorfologických zajímavostí (Petrovská 
jáma, apod.). Nachází se v nadmořské výšce 340-380 m. K.ú.: Bolevec. 
Výměra:  28,0803 ha. 
Zřizovací akt: vyhláška Západočeského krajského národního výboru v Plzni ze dne 3. 3. 
1988. 

4 

5 

1 2 

6 
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Důvod ochrany: Ochrana ekosystému boru s genofondem místního ekotypu borovice lesní, 
jednoho z nejstarších rašelinišť na Plzeňsku, mokřadních luk a výskytu četných chráněných 
a ohrožených druhů. Území je ukázkou tektonické podmíněnosti vývoje reliéfu včetně 
pseudokrasových jevů. 
 
PR Kamenný rybník 
 
Umístění: PR leží asi 4,5 km severně Plzně, cca 150 m východně silnice Plzeň - Třemošná, 
při západním okraji Kamenného rybníka. Nachází se v nadmořské výšce 340 m. K.ú.: 
Bolevec. 
Výměra: 11,3835 ha. 
Zřizovací akt: Vyhláška Rady města Plzně č. 31/1997 ze dne 28.8.1997 (Původně - o jiné 
rozloze a s užším předmětem ochrany - zřízena v r.1953 výnosem MŠO č.j. 101 583/53 ze dne 
18. 4. 1953). 
Důvod ochrany: Uchování významného rašeliniště ojedinělého v širokém okolí 
se zachovanými společenstvy rašelinné flóry a fauny a ochrana zbytku přirozené slatinné 
louky s výskytem vzácných druhů rostlin. 
 
PR Zábělá 
 
Umístění: Příkrá skalnatá stráň přecházející postupně až do roviny východně od příměstské 
části Bukovec při pravém břehu Berounky, navazující na severní straně na stejnojmennou 
přírodní rezervaci v okrese Plzeň – sever. Nachází se v nadmořské výšce 300-338 m. K.ú.: 
Bukovec. 
Výměra: 4,8372 ha. 
Zřizovací akt: Vyhláška Rady města Plzně č. 46/1998 ze dne 21. 5. 1998. 
Důvod ochrany: Zachování přirozeného reliktního boru a smíšeného lesního porostu habrové 
doubravy s bohatou hájovou vegetací. 
 
PP Kopeckého pramen 
 
Umístění: Minerální pramen, který se nachází v severozápadní části Plzně, asi 2,5 km od 
centra vnitřního města, při západním okraji městské části Lochotín. Nachází se v nadmořské 
výšce 346-355 m. K.ú.: Bolevec. 
Výměra: 0,42 ha. 
Zřizovací akt: vyhláška Rady města Plzně ze dne 3. 7. 1997 pod č. 29/1997. 
Důvod ochrany: Ochrana ojedinělého minerálního pramene, který byl v minulosti jímán 
a využíván jako léčivý minerální pramen (tzv. plzeňská lázeňská voda). 
 
PP Čertova kazatelna 
 
Umístění: Část příkrého svahu se skalními výchozy nad údolní nivou řeky Mže, asi 1 km jv. 
od Radčic v okr. Plzeň – město. Nachází se v nadmořské výšce 311-340 m. K.ú.: Radčice. 
Výměra: 2,40 ha. 
Zřizovací akt: Vyhláška Rady města Plzně č. 50/1998 z 25. 6. 1998 (poslední přehlášení). 
Původně zřízena 4. 11. 1974 radou ONV Plzeň - sever, po delimitaci územních celků 
přehlášena radou Národního výboru města Plzně dne 23. 3. 1979. 
Důvod ochrany: Ochrana skalního defilé s četnými morfologicky nápadnými útvary 
selektivního zvětrávání sedimentů plzeňského karbonu (skalní okna, kulisy, římsy aj.). 
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PP Doubí 
 
Umístění: Území se nachází severně od města Plzeň, východně od železniční trati Plzeň - 
Žatec, na východním (pravém) břehu bezejmenného potoka - přítok Boleveckého potoka. 
Nachází se v nadmořské výšce 333-390 m. K.ú.: Bolevec. 
Výměra:  28,1265 ha. 
Zřizovací akt: vyhláška Rady města Plzně ze dne 4. 6. 1998 pod č. 49/1998. 
Důvod ochrany: Ochrana zbytku borové doubravy se skupinou dvěstěletých dubů. 
Z entomologického pohledu je možno toto území označit za jedno z nejkvalitnějších 
plzeňských biocenter, neboť se zde nachází vzácné druhy hmyzu, které jsou vázány na 
přestárlé listnaté porosty, zvláště vzácným druhem je např. tesařík Acimerus schaefferi.  
 
PP Malesická skála 
 
Umístění: Území se nachází 6 km severozápadně od centra Plzně a asi 1,5 km 
severovýchodně od Malesic, na levém břehu kaňonovitého údolí Chotíkovského potoka 
v nadmořské výšce asi 370 m. K.ú.: Malesice. 
Výměra:  0,011 ha. 
Zřizovací akt: Usnesení ONV č. 153/8 ze dne 12. 7. 1974. 
Důvod ochrany: Jedná se o ojedinělou skalní pyramidu vejčitého půdorysu o rozměrech asi 
7x15 m a výšce asi 7-20 m. Dnešní bizarní podoba útvaru vznikla selektivním zvětráváním 
a odnosem karbonských slepenců a arkóz týneckého souvrství díky odlišnému zrnitostnímu 
složení a tvrdosti hornin.  
 
Vzhledem ke značné vzdálenosti všech výše uvedených chráněných území od stavby není 
očekáváno zásadní primární, ani sekundární ovlivnění uvedených lokalit. Nedojde ani k jejich 
ohrožení z hlediska dopravních tras na stavbu nebo z hlediska jiných důvodů. 
 

NATURA 2000 
V roce 2005 byl dokončen Národní seznam evropsky významných lokalit. Tento typ 
chráněných území tvoří spolu s 41 ptačími oblastmi českou část celoevropské soustavy 
chráněných území Natura 2000. Evropsky významných lokalit je celkem 905 - z toho 100 
ležících v takzvané panonské biogeografické oblasti na jižní Moravě, již bylo zveřejněno 
v roce 2005. Nově se nyní navrhuje 805 lokalit po celém území České republiky. Evropsky 
významné lokality celkem pokryjí přibližně 9,6 % území státu a zhruba 67 % z nich překrývá 
již existující zvláště chráněná území. Rozloha chráněných území v ČR se tak ve skutečnosti 
zvýší jen o 3,4 % území ČR. Většina lokalit bude mít po svém vyhlášení charakter přírodní 
památky – tedy nejmírnější stupeň ochrany. Více než polovina těchto území je menší než 20 
hektarů. S návrhem evropsky významných lokalit budou v nejbližší době seznámeny obce, 
kraje, vlastníci pozemků a významná sdružení. Budou k němu moci zasílat své připomínky 
a ministerstvo životního prostředí je připraveno k diskusi o způsobu péče o tato území. Poté 
bude návrh projednán v meziresortním připomínkovém řízení, schválen vládou a data 
v předepsaném formátu zaslána Evropské komisi. Tím bude splněna jedna z důležitých 
podmínek pro vstup České republiky do EU. Komise seznam po odborné stránce posoudí 
a může navrhnout jeho doplnění. Po schválení seznamu Evropskou komisí by tyto lokality 
měla Česká republika do šesti let vyhlásit jako chráněná území, pokud nebude jejich ochrana 
vyřešena smluvně. 
 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON         Oznámení EIA dle z.č.100/2001 Sb. – SilniceI/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné  

 70

Na území města Plzně se nachází 1 navržená lokalita NATURA 2000. Jedná se o lokalitu 
CZ0323159 Plzeň-Zábělá, nacházející se přibližně 2,5 km východně od severní části 
navržené trasy záměru a zahrnující pod sebe PR Zábělá (viz výše). Navržená (dosud 
neschválená na úrovni EU ani ČR) lokalita NATURA 2000 nezasahuje do prostoru stavby a 
stavbou nebude ani dotčena.  
 
Poloha 
Lokalita se nachází v úseku mezi obcemi Bukovec a Druztová, cca 2 km východně od Plzně, 
po obou březích řeky Berounky. 
Ekotop 
Lokalita se skládá ze dvou lesních komplexů, tvořených porosty doubrav a dubohabřin nad 
kaňonovitým údolím řeky Berounky. Území je budováno převážně břidlicemi, drobovými 
břidlicemi a drobami proterozoického stáří s výskyty metabazaltů (spility). Má charakter 
plošin, na které navazují nad řekou Berounkou strmé, většinou skeletovité svahy. Část Háj má 
orientaci svahů JZ, J a JV, část Zábělá SZ a S. Nadmořská výška od 290 m (Berounka) do 390 
m.  . 
Biota 
Komplex tvořený dubohabřinami, acidofilními doubravami, suťovými lesy, skalními 
společenstvy, teplomilnými doubravami, údolními luhy L2.2B, nepatrné zastoupení nelesní 
vegetace-T1.1.  
B) Hlavní potenciální vegetační jednotkou lokality je mozaika dubohabřin a acidofilních 
doubrav.  
L3.1 Hercynské dubohabřiny tvořené asociací Melampyro nemorosi-Carpinetum  
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy tvořené asociací asociaci Abieti-Quercetum  
L4 Suťové lesy asociace Aceri-Carpinetum  
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin asociace Asplenietum septentrionalis 
Kvalita 
V okolí Plzně nejzachovalejší porosty doubrav, dubohabřin, suťových lesů a skalních 
společenstev s výskytem vzácné vegetace (Sesleria caerulea, Asplenium trichomanes, Lilium 
martagon, Dentaria enneaphyllos, Dentaria bulbiferra, Daphne mezereum, Festuca pallens, 
Polypodium vulgare, Sorbus torminalis), avifauny (Bubo bubo, Picus canus) a entomofauny 
(Clytus tropicus, Pedostrangalia revestita, Saphanus piceus, Chlorophorus herbsti, Calosoma 
inquisitor, Gnorimus nobilis, Aphodius zenkeri, Prionus corarius, Acalles echinatus, acalles 
hypocrita, Plagiotus detritus).  
Stanoviště : 
Živočichové  
1084 - páchník hnědý    
 
Hlavním úkolem, vyplývajícím ze směrnic EU, je vytvořit Evropskou soustavu chráněných 
území, nazvanou Natura 2000. 

Dne 22.12.2004 na zasedání vlády byl přijat návrh národního seznamu evropsky významných 
lokalit. Pokud ho schválí i Evropská komise, do roku 2010 podle seznamu vznikne na území 
Čech a Moravy 864 chráněných území evropské soustavy Natura 2000. 

Podle návrhu MŽP má v České republice vzniknout 41 ptačích oblastí, jejich rozloha zaujímá 
přibližně jen 8,6% území republiky. Z této plochy jsou tři pětiny v již dnes chráněných 
oblastech. Navrhovaná plocha ptačích oblastí je v ČR nižší než v zemích srovnatelné velikosti 
v EU. Evropsky významné lokality celkem pokryjí přibližně 9,3% území státu a zhruba 67% z 
nich překrývá již existující zvláště chráněná území. Rozloha chráněných území v ČR se tak 
reálně zvýší jen o 3,1% území ČR. Většina lokalit po svém vyhlášení získá charakter přírodní 
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památky nebo jinak chráněného území – tedy nejmírnější stupeň ochrany. Více než polovina 
těchto území je menší než 20 hektarů. 

Nejbližší ptačí oblasti jsou již zmíněné Křivoklátsko (cca 28 km SV) a Šumava (65 km J). 

V okolí zájmového území, okolo navržené stavby komunikace, ani v něm se nenachází žádná 
navržená lokalita systému NATURA 2000, ani prioritní biotop, ekosystém, přírodní komplex 
nebo ptačí území ve smyslu připravovaného národního seznamu NATURA 2000. Všechny 
lokality N2000 se nacházejí ve vzdálenosti řádově kilometrů a nemohou být přímo ovlivněny. 

Stavba komunikace průtahu městem Plzeň nebude mít vliv na žádná území systému Natura 
2000. Vzhledem ke vzdálenosti a dalším faktorům lze vyloučit celkově i nepřímý vliv na 
uvedené území (EVL). 

Památné stromy 
Památné stromy, jejichž statut a ochrana je dána zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, jsou mimořádně významné stromy vyhlášené rozhodnutím orgánu ochrany přírody. 
Jedná se zejména o stromy mimořádně velké, staré nebo historicky cenné, nacházející se na 
významných místech a podobně. Mohou být vyhlášeny jednotlivé stromy, skupiny stromů 
nebo i stromořadí. Na území města Plzně se nachází celkem 7 památných stromů, z toho 
jedna alej. Při následujícím popisu bylo čerpáno z [5,14,15]. Všechny stromy se nacházejí 
v dostatečné vzdálenosti od trasy záměru a nepředpokládá se tedy přímý vliv stavby na tyto 
památné stromy.  
 
Duby u Velkého rybníka jsou památné stromy v Plzni. Tři duby letní (Quercus robur) jsou 
zbytkem původního osázení hráze Velkého boleveckého rybníka z 15. století. Největší z nich 
s obvodem kmene 710 cm dosahuje výšky 29 m (měření 2000). Dva menší duby stejné výšky 
17 m mají měřené obvody kmene 570 cm a 460 cm (měření 1986). Za památné vyhlášeny 
v roce 1987, chráněné pro svůj věk a vzrůst. 

Obrázek č. 22: Duby u Velkého rybníka 

 
Památné stromy jsou vyznačeny červenými kruhy s linkou. Plánované umístění záměru je souběžné s železniční 
tratí (východně od ní).  
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Kilometrovka je památná alej v Plzni. Vyměřena v roce 1892 a o rok později vysázena 
okrašlovacím spolkem přes lochotínské louky v údolní nivě řeky Mže. Alej o délce 1070 
metrů směřuje od Kalikovského mlýnu k Lochotínskému parku v nadmořské výšce 310 
metrů. Mezi 211 stromy o stáří 20–200 let a výšce mezi 8–26 m mají převahu 134 kusy druhu 
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia 
platyphyllos) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). Mezi nejmohutnější stromy patří 23 exemplářů 
rychle rostoucího topolu černého (Populus nigra). Z dalších druhů je zastoupen topol 
balzámový (Populus balsamifera), vrba bílá (Salix alba), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), 
trnovník akát (Robinia pseudoacacia), jilm habrolistý (Ulmus minor), dub letní (Quercus 
robur), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer 
pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus) a jírovec maďal (Aesculus hippocastanum). 
Za chráněný přírodní výtvor alej vyhlášena 22. září 1987, chráněna je jako krajinná 
dominanta. 
 
Koterovská lípa je památný strom v Koterově v Plzni. Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 
stojící na umělém ostrově na řece Úslavě u Koterovského mlýna v nadmořské výšce 330 m. 
Je přibližně na 260 let stará, měřený obvod kmene je 546 cm a výška 24 m (měření 1987). 
Chráněna od roku 1987 pro svůj vzrůst a věk.  
 
Körnerův dub je památný strom v areálu ZOO Plzeň. Dub letní (Quercus robur) je starý přes 
400 let, vysoký přibližně 30 m a měřený obvod kmene je 765 cm (měření 1998). Po celkovém 
ošetření v roce 1996 vyhlášen památným 6. listopadu 1997, chráněn je pro svůj vzrůst, věk 
a jako krajinná dominanta. Dub roste nad údolní nivou řeky Mže v Plzni v jihovýchodní části 
botanické zahrady na vyhlídce nad ZOO na místě bývalé Kodetovy zahrady. Ta byla založena 
ve 20. letech 20. století zahradním architektem Josefem Kumpánem, který solitérní dub do 
svého projektu zdařile zakomponoval. V roce 2004 zakomponoval japonský architekt Eishim 
Harada dub do kamenné zahrady Šówa-en (Jestřáb), jediné pravé zapuštěné japonské zahrady 
v ČR.  
 
Lípy u Mže (nebo též Lípy v K řimicích) jsou památné stromy v Plzni-Křimicích. Obě 
vzrostlé a mohutné lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) rostou na pravém břehu původního 
koryta řeky Mže nedaleko restaurace U Mže. Jejich stáří je odhadováno mezi 180 až 260 lety, 
výška přesahuje 35 m a 33 m, měřený obvod kmene je 414 cm a 494 cm (měření 2001). Za 
památné stromy vyhlášeny 18. února 2002, chráněny jsou pro svůj vzrůst. 
 
Smrk – troják v Lánech je památný strom v lese u Plzně. Solitérní smrk ztepilý (Picea 
abies) se nachází cca 750 m severozápadě od křižovatky silnic spojujících Plzeň, Záluží 
a Ledce v nadmořské výšce 360 m na naučné Sigmondově stezce. Ve výšce 2,5 m 
se rozděluje na tři přímé kmeny, zajímavý je i vzácný čarověník na vrcholku stromu. Stáří 
stromu je odhadováno na 140 let, měřený obvod kmene je 344 cm a dosahuje výšky 38 m 
(měření 1998). Za památný vyhlášen od roku 1997, chráněn pro svůj vzrůst. 
 
Topol bílý v Lochotínské ulici je památný strom v Plzni. Mohutný topol bílý (Populus alba) 
stojí samostatně nedaleko lochotínských luk je pravděpodobně pozůstatkem aleje topolů 
vysázené spolkem Jednota pro zakládání sadů a okrašlování města Plzně. Strom je starý 
přibližně 210 let, obvod jeho kmene měří 398 cm, koruna je široká 18 m a dosahuje do výšky 
30,5 m (měření 1998). Za památný vyhlášen v roce 1987, chráněn pro svůj vzrůst a věk.  
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C.1.3. Přírodní parky 
 
V následujícím textu je uveden popis přírodních parků (PP) nacházejících se na území okresu 
Plzeň-město a sousedních okresů Plzeň-sever, Plzeň-jih. Popis vychází ze studie [7] 
provedené v roce 2004. 

Tabulka č. 14: Seznam přírodních parků v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih 

Název Výměra [ha] Rok vyhlášení 
Brdy 6745,3 1985 
Buková hora 2850,4 1983 

Horní Berounka 10105,1 1995 

Horní Střela 7535,0 1978 

Hřešihlavská 978,8 1978 

Kakov - Plánický hřeben 982,9 1982 

Kornatický potok 2662,1 2001 

Manětínská 8832,5 1978 

Pod Štědrým 2554,6 1978 

Rohatiny 1139,4 1978 

 

Nejblíže k zájmovému území posuzovaného záměru silnice I/20 se nacházejí PP Horní 
Berounka (asi 1 000 m vzdušnou čarou) a Kornatický potok (asi 6 km). 
 

V trase navržené stavby silniční komunikace se nenachází žádný přírodní park. V bližším 
okolí  se ve vzdálenosti cca 0,9 km východně rozprostírá jižní okraj rozsáhlého přírodního 
parku Horní Berounka (zahrnuje hlavně údolí Berounky a okolí směrem na východ podle 
toku). Přírodní park Horní Berounka se nachází v Křivoklátském bioregionu. Přírodní park se 
rozprostírá na západním okraji středních Čech, zabírá téměř celý geomorfologický celek 
Křivoklátská vrchovina a severní cíp celku Plaská pahorkatina. Typická část je tvořena 
vrchovinou na algonkických břidlicích a starých živných vyvřelinách, přičemž osu území 
tvoří zaříznuté údolí Berounky a jejich přítoků. Přírodní park se rozkládá na rozloze 10 100 ha 
na horním toku řeky Berounka a byl zřízen v roce 1996 pro ochranu krajinného rázu. 

Na obrázku č. 23 je zakresleno vymezení krajiny se zvýšenou estetickou hodnotou, hranice 
přírodních parků, národního parku Šumava a CHKO na území PK. Popis PP na území 
přiléhajícím k území města Plzně (kromě okresu Plzeň-město tedy okresy Plzeň-sever 
a Plzeň-jih) je uveden dále společně s ohodnocením (převzato z [7]) z hlediska příslušnosti 
ke krajinnému typu. Rozlišujeme 3 základní krajinné typy: 
- krajinný typ A - krajina přeměněná (plně antropogenizovaná), 
- krajinný typ B - krajina kulturní - harmonická (vyrovnaný vztah mezi přírodou a člověkem), 
- krajinný typ C - krajina relativně přírodní (s převahou přírodních prvků) 
a přechody mezi nimi (A-B, B-C). V závorce za krajinným typem je dále provedeno 
ohodnocení z hlediska krajinářské hodnoty: vysoká krajinářská hodnota (+), základní 
(průměrná) krajinářská hodnota (0), nízká krajinářská hodnota (-).  
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Obrázek č. 23: Krajina Plzeňského kraje se zvýšenou estetickou hodnotou, PP, NP, 
CHKO 

 
Na území okresů Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih se nacházejí následující PP: 1-Brdy, 3-Buková hora, 7-
Horní Berounka, 8-Horní Střela, 9-Hřešihlavská, 10-Kakov-Plánický hřeben, 14-Kornatický potok, 16-
Manětínská, 18-Pod Štědrým, 20-Rohatiny. 
Zdroj: [7]  

 

Přírodní park Brdy (6745 ha) (č. 1) 
 
Rozsáhlý lesní komplex v jihovýchodní části Brdské vrchoviny. V území zcela dominují lesy, 
převážně smrkové monokultury, méně zbytky původních bučin a podmáčených lesů. V území 
je nejvyšší bod bývalého okresu Plzeň – jih Nad Maráskem – 800,5 m. n. m. Krajinářsky je 
toto území s  hlubokými lesy a květnatými loukami mimořádně přitažlivé. 
Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 88 % území parku. Dominuje 
krajina relativně přírodní C (+) – 65 %, dále se uplatňují typy B (0) – 22 % a B (+) – 13 %. 
Krajina s průměrnou estetickou hodnotou (B0) se uplatňuje v několika enklávách při okrajích 
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přírodního parku, ale též ve střední části. Celkově lze krajinu přírodního parku z hlediska její 
estetické (krajinářské) hodnoty označit za prostorově nevyváženou. 
 
Přírodní park Buková hora (2850,4) (č. 3) 
 
Lesní komplex s nejvyšším místem Radyňské pahorkatiny – Bukovou horou – 650,8 m. n. m, 
který se vypíná nad údolím Úslavy. V území se nachází národní přírodní rezervace Chejlava 
s mohutnými exempláři buků. 
Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 88 % území parku. Dominuje 
krajina relativně přírodní C (+) – 48 %, dále se významně uplatňuje typ B (+) – 40 %, méně 
pak B (0) – 11 % a A (0) – 1 %. Krajina s průměrnou estetickou hodnotou (B0, A0) 
se uplatňuje pouze v několika málo enklávách při okrajích přírodního parku. Celkově lze 
krajinu přírodního parku z hlediska její estetické (krajinářské) hodnoty označit za prostorově 
vyváženou. 
 
Přírodní park Horní Berounka (10105,1) (č. 7) 
 
Kaňonovité údolí řeky Berounky se rozkládá na území tří bývalých okresů: Plzeň - město, 
Plzeň -  sever a Rokycany. Území přírodního parku tvoří osu Křivoklátského bioregionu. 
Výrazný údolní fenomén podmiňuje přítomnost pestré mozaiky společenstev včetně velmi 
bohaté fauny.  
Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 67 % území parku. Dominuje 
krajina kulturní - harmonická B (+) – 62 %, dále se významně uplatňuje typ B (0) – 28 %, 
v menší míře pak typy C (+) – 5 % a A (0) – 5 %. Krajina s průměrnou estetickou hodnotou 
(B0) se uplatňuje podél hranic v celé délce přírodního parku. Celkově lze krajinu přírodního 
parku z hlediska její estetické (krajinářské) hodnoty označit za prostorově nevyváženou. 
 
Přírodní park Horní Střela (7535,0) (č. 8) 
 
Meandrovitě budované hluboké  údolí řeky Střely s typickými lesními porosty na skalnatých 
svazích. Bohatá květnatá společenstva termofilního a subxerofilního charakteru prolínají 
společenstva submontánní vegetace. 
Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 81 % území parku. Dominuje 
krajina relativně přírodní C (+) – 68 %, dále se významně uplatňuje typ B (0) – 19 %, a typ B 
(+) – 13 %. Krajina s průměrnou estetickou hodnotou (B0) se uplatňuje v několika enklávách 
při okrajích přírodního parku. Celkově lze krajinu přírodního parku z hlediska její estetické 
(krajinářské) hodnoty označit za prostorově relativně vyváženou. 
 
Přírodní park H řešihlavská (978,8) (č. 9) 
 
Zalesněné údolí Berounky a dolního toku Radnického potoka mezi Liblínem a Zvíkovcem. 
Jižní hranicí navazuje na přírodní park Horní Berounka. 
Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 78 % území parku. Dominuje 
krajina kulturní - harmonická B (+) – 77 %, dále se významně uplatňuje typ B (0) – 22 %, 
v zanedbatelné míře pak typ C (+) – 1 %. Krajina s průměrnou estetickou hodnotou (B0) 
se uplatňuje v několika enklávách při okrajích přírodního parku. Celkově lze krajinu 
přírodního parku z hlediska její estetické (krajinářské) hodnoty označit za prostorově relativně 
vyváženou. 
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Přírodní park Kakov - Plánický hřeben (982,9) (č. 10) 
Lesnatá krajina Kakova na přírodně velmi zachovalém Plánickém hřebeni. Území navazuje na 
rozsáhlejší přírodní park Plánický hřeben v bývalém okrese Klatovy s nímž tvoří svérázný 
jednolitý celek. 
Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 83 % území parku. Dominuje 
krajina relativně přírodní C (+) – 49 %, dále se významně uplatňuje typ B (+) – 34 % a typ B 
(0) – 17 %. Krajina s průměrnou estetickou hodnotou (B0) se uplatňuje v několika málo avšak 
větších enklávách při S okraji přírodního parku. Celkově lze krajinu přírodního parku 
z hlediska její estetické (krajinářské) hodnoty označit za prostorově relativně vyváženou. 
 
Přírodní park Kornatický potok (2662,1) (č. 14) 
 
Jádrem přírodního parku je rozsáhlý lesní komplex Kamýky, který je zároveň nadregionálním 
biocentrem. Územím protéká řeka Úslava a Kornatický potok. Součástí přírodního parku je 
přírodní rezervace Lopata se stejnojmennou romantickou zříceninou. Východní hranicí 
navazuje na přírodní park Kamínky v bývalém okrese Rokycany.    
Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 93 % území parku. Výrazně 
dominuje krajina relativně přírodní C (+) – 83 %, dále se v menší míře uplatňují typy B (+) – 
10 % a B (0) – 7 %. Krajina s průměrnou estetickou hodnotou (B0) se uplatňuje pouze 
v menší míře při okrajích přírodního parku. Celkově lze krajinu přírodního parku z hlediska 
její estetické (krajinářské) hodnoty označit za prostorově vyváženou. 
 
Přírodní park Man ětínská (8832,5) (č. 16) 
 
Rozsáhlý lesní komplex v Manětínské vrchovině s cennými lokalitami  původních dřevin 
a zajímavým bylinným patrem. Nadmořská výška území parku je 500 – 600 m. n. m. 
Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 92 % území parku. Zřetelně 
dominuje krajina relativně přírodní C (+) – 92 %,  v menší míře se uplatňuje typ B (0) – 8 %. 
Krajina s průměrnou estetickou hodnotou (B0) se uplatňuje pouze v několika menších 
enklávách podél hranic přírodního parku. Celkově lze krajinu přírodního parku z hlediska její 
estetické (krajinářské) hodnoty označit za prostorově vyváženou. 
 
Přírodní park Pod Štědrým (2554,6) (č. 18) 
 
Harmonická kulturní krajina východně od Nepomuka s kulturními smrčinami, vlhkými 
loukami, potoky a rybníky kolem vrchu Štědrý (668 m n.m.)   
Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 93 % území parku. Dominuje 
krajina relativně přírodní C (+) – 57 %, dále se uplatňují typy B (+) – 36% a B (0) – 7 %. 
Krajina s průměrnou estetickou hodnotou (B0) se uplatňuje pouze v několika menších 
enklávách podél hranic přírodního parku. Celkově lze krajinu přírodního parku z hlediska její 
estetické (krajinářské) hodnoty označit za prostorově vyváženou.  
 
Přírodní park Rohatiny (1139,4) (č. 20) 
 
Část povodí Kopidelského  a Kralovického potoka se zajímavými geologickými jevy. 
Centrální část parku tvoří zalesněné svahy kolem obou potoků, na okolních plošinách 
převažuje orná půda.  
Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 61 % území parku. Na celém 
území se uplatňuje krajina kulturní-harmonická, přičemž typ B (+) je zastoupen 61% a typ B 
(0) 39 %. Krajina s průměrnou estetickou hodnotou (B0) se uplatňuje v několika rozsáhlých 
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enklávách podél hranic přírodního parku. Celkově lze krajinu přírodního parku z hlediska její 
estetické (krajinářské) hodnoty označit za prostorově nevyváženou. 
Na území města Plzně zasahuje jediný PP – Horní Berounka. Situace je zobrazena v obrázku 
č. 24. 

Obrázek č. 24: Umístění plánované trasy I/20 a hranice území přírodního parku Horní 
Berounka 

 
Přibližný průběh navrhované trasy záměru je zakreslen červeně. Hranice PP Horní Berounka je vyznačena světle 
zeleně (pravá část mapy). Předložený záměr končí asi 300 m severně od Berounky. Podklad tvoří plán města 
Plzně 1:10 000, Územní plán z roku 2005 a vyznačena jsou záplavová území Berounky (světle modře). 
Zdroj: [5] 
 

C.1.4. Významné krajinné prvky 
 
Pojem VKP je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy, ale i 
vybrané antropogenní charakteristické prvky krajiny (nádrže).  
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP, 
zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a 
zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné 
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Ke stavební činnosti 
ovlivňující VKP je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Registrované VKP jsou 
uvedeny v mapové příloze č. A.3. – Situace faktorů ŽP. 
 
V současné době je v Plzni navrženo nebo již vyhlášeno 82 registrovaných (dle § 6 zákona 
č. 114/1992 Sb.) významných krajinných prvků (VKP). Jsou to parky, zahrady, hřbitovy, 
meze, remízky, aleje, mokřady a výrazné morfologické tvary. VKP ze zákona (dle § 3 zákona 
č. 114/1992 Sb.) je 90 a představují je lesy, vodní toky, údolní nivy, rybníky, jezera (a to 
i uměle vytvořená) a rašeliniště. Největší lesní komplexy jsou v severní, východní 
a jihozápadní části města. Jedná se o lesy zvláštního určení, ochranné i hospodářské. 

Přírodn í 
park Horní 
Berounka  
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Druhovému složení dominuje především borovice lesní, smrk ztepilý, dub letní a dub zimní. 
V posledních letech dochází ke zvyšování podílu listnatých dřevin, což přispívá ke zvyšování 
ekologické stability i zlepšování zdravotního stavu lesů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny 
nejzachovalejší a nejcennější úseky vodotečí jsou na okrajích města. Řeky zde přirozeně 
meandrují – volné meandry v údolních nivách a jsou doprovázeny břehovou vegetací. 
Největší údolní nivou na území města je niva Mže, která je pro vysokou kvalitu půdy 
intenzivně zemědělsky využívána. Hodnotnou údolní nivou z hlediska ochrany přírody 
a krajiny s velkým podílem trvalých travních porostů a doprovodné vegetace představují niva 
Úhlavy, Berounky, částečně Úslavy a Radbuzy. [12] 
Přehled prostorového rozmístění prvků VKP je uveden na obrázku č. 25. 

Obrázek č. 25: Přehled významných krajinných prvků na území města Plzně 

 
Zdroj: [12] 
Záměr trasy silnice I/20 protíná, nebo probíhá v bezprostřední blízkosti následujících VKP (viz tabulka č. 15).  
 
Tabulka č. 15: Seznam významných krajinných prvků v bezprostřední blízkosti nebo 
v přímém střetu s trasou komunikace I/20 

Číslo VKP Název Registrovaný VKP 
(datum) 

Vzdálenost komunikace od 
VKP *) 

8315 Velký Bolevecký rybník - 100 
8312 Les na Bílé hoře - 400 
8302 Roudenské lomy 29.5.2001 0 
8411 Berounka po soutok s Úslavou - 0 
7615 Úslava - 0 
8504 Lobezský park 9.10.1996 400 
8512 Rybník v Lobzích - 200 
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*) Jedná se o přibližné hodnoty, s přesností cca 50 m. V případě, že je u vzdálenosti od VKP uvedena “0”, 
dochází ke křížení komunikace s VKP, nebo trasa komunikace prochází v bezprostřední blízkosti VKP. Tyto 
VKP jsou tučně vyznačeny. 
Zdroj: [5] 
 
Významný střet lze očekávat v severní části záměru, kde nová trasa komunikace I/20 vychází 
z průmyslové a dopravní zástavby (pozemky Plzeňské teplárenské, a.s., a Českých drah, s.o. – 
seřaďovací nádraží Doubravka), pokračuje k pravému břehu řeky Berounky (VKP Berounka 
po soutok s Úslavou), kterou překračuje vysokou estakádou (stejně jako ulici Na Roudné) 
a následně je zapuštěna do hlubokého zářezu (v délce asi 200 m) ve stávajícím terénu 
(narušení VKP Roudenské lomy). Cca 300 m po ukončení estakády je navržena křižovatka 
„Na Roudné“. Tuto situaci dokumentuje obrázek č. 26. 

Obrázek č. 26: Křížení severní části trasy komunikace s VKP Berounka po soutok 
s Úslavou 

 
Obrázek s leteckým snímkem a zakresleným průběhem plánované trasy vlevo je převzat ze studie SUDOP [16]. 
Modře je na leteckém snímku vyznačena hranice situační mapky v pravé části obrázku. 
Přibližný průběh navrhované trasy je na pravém obrázku vyznačen červenou linií. Podklad přehledné mapky 
vpravo tvoří rastrový plán města 1:10 000, Územní plán města Plzeň (2005) a vektorová mapa VKP na území 
města Plzně. 
Zdroj: [16,5] 
 
Dalším pravděpodobně významně dotčeným VKP bude VKP Úslava v úseku mezi křížením 
ulic Lobezská a Cvokařská – viz obrázek č. 27. 
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Obrázek č. 27: Potenciální ovlivn ění VKP Úslava jižní částí záměru 

 
Přibližný průběh navrhované trasy je vyznačen modrou linií. Podklad přehledné mapky tvoří rastrový plán města 
1:10 000, Územní plán města Plzeň (2005) a vektorová mapa VKP na území města Plzně. 
Zdroj: [5] 
 
Popis VKP v zájmovém území 
 
VKP v km 2,05 - 2,12 – vyhlášený VKP Roudenské lomy 
V tomto úseku se stavba komunikace okrajově dotýká vyhlášeného významného krajinného 
prvku, který je tvořen lesnato-křovinatou jižně orientovanou strání (dub, jasan, borovice, hloh, 
javor) se skalními výchozy a zahradami chat a domků u jednotlivých skal a lůmků na svazích 
nad nivou Berounky. Horní okraje lůmků a skal jsou tvořeny chudými loukami a křovisky až 
lesostepního charakteru. V současnosti je celé území pod skalisky kultivováno zahrádkáři a to 
až na malé výjimky, kde se udržel les nebo lesostep. Negativně je území ovlivněno i 
intenzivním hospodařením na poli nad ním. Popis vegetace v území VKP a jeho přilehlých 
okrajů je v Botanickém průzkumu uveden pod č.1. 
 
VKP v km 2,02 – 1,90  - niva Berounky, VKP ze zákona 
Niva Berounky je tvořena porosty vlhkomilných druhů travin i dřevin v celé délce 
v současnosti častěji zaplavovaného území. Niva řeky je vymezena v mapě VKP a současně 
zabírá úsek od silnice podle řeky na západ a až k železničnímu seřadišti Roudné, které zde 
tvoří jižní hranici území. Převažujícími dřevinami jsou jak bylo uvedeno mokřadní a 
vlhkomilná společenstva doplněná olšemi a vrbami. Prostor je devastován povodněmi, které 
díky rozplavení do celé nivy porosty přehnojují a způsobují tak jejich ovlivnění invazními a 
nitrofilními druhy rostlin i dřevin. Do nivy je zahrnut i přilehlý ruderalizovaný sad. V kapitole  
Botanický průzkum je uvedena charakteristika biotopů v nivě pod čísly 4, 2 3.  
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VKP v nivě Úslavy naproti městské části Lobzy,  
Stavba se hlavně ve variantě 2 a 3 okrajově dotkne částí VKP niva řeky Úslavy. Niva řeky 
Úslavy je území podle řeky, kde se v současnosti nacházejí ruderalizované vlhké louky a 
navážky, doprovodné břehové porosty spojené s navigací – opevněním břehů a místními 
komunikacemi podle řeky. Celé území je pod silným eutrofizačním tlakem jednak vlivem 
povodní v uplynulých letech a jednak vlivem změn ve využití území soukromými vlastníky i 
povodím. Lokalita je popsána v botanickém průzkumu pod č.7, 8, 10, 11. 
 
 
Stavba není ve styku s žádným dalším registrovaným VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb., ani 
s jinými dalšími prvky ochrany přírody a krajiny (interakční prvky, památné stromy). 

 
 

C.1.5. Území historického, kulturního a archeologického významu 
 
 
Památkově chráněná území 
 
Na území města se nachází 13 památkově chráněných území – viz tabulka č. 16. Jejich 
prostorové rozmístění je uvedeno na obrázku č. 28. Jedná se o městskou památkovou 
rezervaci (MPR) historického jádra města Plzně, kolem kterého je vymezeno ochranné pásmo, 
dále o 3 vesnické památkové rezervace (VPR) a 9 vesnických památkových zón (VPZ). 

Tabulka č. 16: Památkově chráněná území města Plzně 

Městská památková 
rezervace nařízení vlády 

č. 54/1989 Sb. 

Vesnická památková 
rezervace nařízení vlády  

č. 127/1995 Sb. 

Památková zóna lidové 
architektury vyhláška Ministerstva 

kultury č. 249/1995 Sb. 

MPR Historické jádro 
města Plzně  

VPR Božkov  VPZ Bolevec 

 VPR Koterov  VPZ Bukovec 

 VPR Černice VPZ Červený Hrádek 

  VPZ Lobzy 

  VPZ Újezd 

  VPZ Křimice 

  VPZ Bezovka 

  VPZ Lochotín 

  VPZ Radčice 
MPR – Městská památková rezervace, VPR – Vesnická památková rezervace, VPZ – Vesnická památková zóna. 
Zdroj: [5,20,25]  
 
 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON         Oznámení EIA dle z.č.100/2001 Sb. – SilniceI/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné  

 82

Obrázek č. 28: Památkově chráněná území města Plzně  
 

 
Oranžově jsou vyvedeny plochy památkových rezervací (kolem MPR Historické jádro města Plzně je modrou 
linií vyznačena hranice ochranného pásmo), růžově jsou vykresleny VPZ. 
Zdroj: [5] 
 
V bezprostřední blízkosti (asi 100 m) plánované trasy záměru se nachází VPZ Lobzy (viz 
obrázek č. 29), která zahrnuje dvě památky – rychta (rejstříkové č. 24277/4-210) a venkovská 
usedlost (rejstříkové č. 50798/4-5226). Výhledově bude dotčena i VPZ Bolevec, která se 
nachází u napojení I/20 na křižovatku ulic Plaská, Studentská. 

Obrázek č. 29: Lokalizace VPZ Lobzy 

 
Zdroj: [24] 
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Archeologické památky 
Situaci v území plánovaného umístění záměru dokumentuje následující mapka (viz obrázek č. 
30). Přímo v trase záměru se nenachází žádné archeologické území. V blízkosti se však 
nachází dvě z nich. První je na území VPZ Lobzy (VPZ popsáno výše) a druhé se nachází 
v městské části Doubravka, kde zabírá poměrně rozsáhlou oblast, vesměs silně antropicky 
ovlivněnou. Začíná asi 200 m jižně od ulice Chrástecká a táhne se na sever, vyplňujíc prostor 
mezi Úslavou a železniční tratí až k Berounce (včetně celého areálu čistírny odpadních vod). 

Obrázek č. 30: Archeologická území v blízkosti záměru 

 
Zdroj: [5] 
 
 

C.1.6. Území hustě zalidněná 
 
Území, v němž je navržena nová trasa průtahu silnice I/20, je urbanizované a je možno ho 
pokládat za území hustě zalidněné. Trasa záměru prochází převážně hustou zástavbou 
tvořenou průmyslovými areály, stávajícími dopravními stavbami i soustředěnou městskou 
obytnou zástavbou. Vzhledem k tomu bude při realizaci tohoto záměru nutné přestoupit 
i k demolicím. Lze předpokládat, že posuzovaná stavba se dotkne přímo nebo nepřímo 
poměrně velkého počtu obyvatel.  
 
 

C.1.7. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
 
Na území města Plzně se nacházejí oblasti s překračovanými hlukovými i imisními limity, 
jedná se celkově o silně zatížené území. Podrobnější analýza a vyhodnocení zátěže životního 
prostředí jsou provedeny dále v hlukové a rozptylové studii. 
Navržení trasy komunikace do území nivy Úslavy a Berounky lze považovat za další zátěž, 
ale vzhledem k soustředění a převedení dopravy (coby hlavního uvažovaného zdroje zátěže) 
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z okolí (převážně husté obytné zástavby) na plánovanou komunikaci, na které lze 
technickými, popř. organizačními prostředky omezit emise hluku i škodlivin do okolí, lze 
očekávat i pozitivní efekt. Tento efekt se projeví právě v oblastech, kde dojde ke snížení 
dopravních intenzit.  
 

C.1.8. Staré ekologické zátěže 
 
Na území města Plzně se nachází několik oblastí s četným výskytem starých ekologických 
zátěží a několik samostatných objektů se SEZ, jak dokládá mapa na obrázku č. 31. 
Soustředěny jsou zejména na pozemcích Škoda Plzeň, a.s., na Jižním předměstí, 
v průmyslovém areálu v Plzni-Doudlevcích a v areálu Kovošrot Plzeň a.s. v místní části 
Doubravka. V plánované trase záměru nebo v její blízkosti se nachází SEZ právě v areálu 
Kovošrot Plzeň a.s. (asi 300 m od záměru) a v areálu společnosti MOVO s.r.o., u křižovatky 
ulic Lobezská a Mezi Stadiony (asi 100 m od záměru). 

Obrázek č. 31: Staré ekologické zátěže na území města Plzně 

 
Objekty se SEZ vyznačeny fialovými body. Areály (viz text): 1–areál Škoda Plzeň, a.s., 2–průmyslový areál 
v Plzni Doudlevcích, 3–areál Kovošrotu Plzeň a.s., 4–areál společnosti MOVO s.r.o., 5–areál společnosti 
ZACHEMO, a.s. 
Zdroj: [22] 
 
Podrobněji je situace v blízkosti areálu společnosti MOVO s.r.o. (u křižovatky ulic Lobezská 
a Mezi Stadiony) – v k.ú. 721981 Plzeň, zobrazena na následujícím obrázku č. 32. Plánovaná 
trasa záměru je umístěna do pásu mezi železniční trať a koryto řeky Úslavy. Nalézá se tak asi 
100 m od objektů SEZ. Areál je z větší části vymezen územím kontaminované zeminy (na 

1 

2 

3 

4 

5 
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obrázku šrafovaně), které souvisí se sklady ropných produktů (NEL – nepolárních 
extrahovatelných látek). Kvalitativní riziko této SEZ je ohodnoceno jako vysoké. 

Obrázek č. 32: Staré ekologické zátěže v areálu společnosti MOVO s.r.o. 

 
Růžové body jsou objekty SEZ; šrafovaně je vyznačeno území kontaminované zeminy; šedé plochy jsou sklady 
NEL. Trasa záměru je umístěna do pásu mezi železniční trať a koryto řeky Úslavy v pravé části obrázku. 
Zdroj: [22] 
 
Na dalším obrázku (č. 33) je zobrazena situace v blízkosti SEZ v areálu společnosti Kovošrot 
Plzeň a.s. (k.ú. 722731 Plzeň 4), kde kromě zemin jsou kontaminovány i podzemní vody. 
Kvalitativní riziko v tomto případě je ohodnoceno jako extrémní [22]. 

Obrázek č. 33: Staré ekologické zátěže v areálu společnosti Kovošrot Plzeň a.s. 

 
Růžové body jsou objekty SEZ; šedou šrafou je vyznačeno území kontaminované zeminy; oranžovou mřížkou je 
vyznačeno území s kontaminovanými podzemními vodami. Trasa záměru je umístěna do pásu mezi železniční 
trať a koryto řeky Berounky v levé části obrázku. 
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Zdroj: [22] 
 
 

C.1.9. Extrémní poměry v dotčeném území 
 
V území navržené trasy záměru nebyly zjištěny po prozkoumání geologických podkladů 
a map geofaktorů krajiny žádné extrémní podmínky pro realizaci stavby, nicméně některé 
úseky stavby budou procházet územím z tohoto pohledu náročnějším na provedení záměru. 
 
V oblasti jižního zakončení stavby komunikace (Vyšehrad) se nachází poddolované území a 
navážky z dob těžební minulosti okrajů města Plzeň, V daném místě, kterého se dotkne 
zejména varianta č.3 komunikace, je nutno provést před stavbou důsledný IG průzkum ploch. 
 
Jako extrémní by bylo možné vyhodnotit vodní poměry na Berounce, která má rozkolísaný 
průtok vzhledem k charakteru vodní sítě povodí vějířovitého typu, kdy dochází rychle 
ke zvýšení hladiny při tání nebo přívalových deštích. Proti vyplývajícím rizikům je však 
stavba dostatečně chráněna technickým řešením (estakáda). 

V místě estakády přes Berounku je provedení záměru limitováno požadavkem na překročení 
řeky Berounky bez ovlivnění průtoku vody při záplavách a také mimoúrovňovým křížením 
s ulicí Na Roudné [16]. Po ukončení estakády je silnici I/20 nutné napojit do průsečné 
úrovňové křižovatky navrhované v DÚR. Tento požadavek vytváří další limit v území, 
protože tato křižovatka je ve stávajícím terénu navržena bezprostředně za svahem, proto návrh 
komunikace ihned po ukončení estakády přechází do hlubokého terénního zářezu. Zda bude 
nutné ve výhledu v tomto místě navrhnout místo zářezů tunel, rozhodne podrobnější 
geologický průzkum, provedený v dalších stupních dokumentace. 
Nehrozí zde riziko přímé seismické aktivity, nejsou zde plošná sesuvná území, půdní splazy, 
ani možnosti ohrožení větrem nebo jinými faktory. 
Evidované objekty SEZ popsané výše v textu se nacházejí ve vzdálenosti asi 100 m (areál 
MOVO s.r.o. na ulici Lobezská) resp. 300 m (areál společnosti Kovošrot Plzeň a.s.) od 
plánované trasy. V obou případech se nejedná o bezprostřední kontakt mezi plochou se SEZ 
a navrhovanou trasou záměru – vzdálenost přes 100 m, navíc se mezi záměrem a SEZ v obou 
případech nachází stávající objekt železniční tratě. Nicméně vzhledem k pravděpodobné 
kontaminaci objektů je nutné specifikovat v DSP bližší podmínky pro práci na stavbě v okolí. 
Extrémními poměry bude zřejmě možné po realizaci stavby označit situaci v území stávající 
křižovatky Rokycanská - Jateční s blízkým mimoúrovňovým křížením obou ulic s železniční 
tratí. Z hlediska vlivu na zdraví lze očekávat významné zhoršení podmínek zvláště v oblasti 
hluku a imisí znečišťujících látek z dopravy. Kumulace vlivu bude mít i vizuální rozměr, 
který lze usuzovat podle obrázku situace v tomto území (viz obrázek č. 34) – záměr zde bude 
v podobě estakády dlouhé 351 metrů veden nad stávající vozovkou I/26 a dále mezi 
železniční tratí a ulicí Jateční. Navazovat na něj budou svahové úpravy a stavba sjezdu do 
ulice U Prazdroje (a pravděpodobně také lávka pro pěší). 
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Obrázek č. 34: Situace v místě křižovatky Rokycanská - Jateční 

 
Zdroj: [16,25] 
Přes všechny uvedené údaje o negativních vlivech, lze shrnout, že pro výstavbu nebyly shledány žádné závažné 
limitující extrémní podmínky. 
 
 
 

C.2. CHARAKTERISTIKA SOU ČASNÉHO STAVU 
ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  (například 
ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, 
ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky) 

 
 

C.2.1. Ovzduší a klima   
 
Klimatické charakteristiky  
 
Dle Quitta leží centrální část Plzeňské pánve v nejteplejší mírně teplé části MT 11 (Plzeň, 
Stříbro). Jih patří do klimatické oblasti MT 10 (Klatovy), chladnější sever patří do oblastí MT 
7 až MT 3. Převážná část Plzeňského kraje (PK) leží ve srážkovém stínu pohoří na západě 
území. Podmínky jsou v jednotlivých menších územních celcích značně odlišné. V pánvi jsou 
předpoklady pro tvorbu teplotních inverzí regionálního rozsahu, v údolích pak pro tvorbu 
silných inverzí a expozičního klimatu. Průměrná roční teplota kolísá mezi 8,0 až 8,5 °C, 
průměrná měsíční teplota nejteplejšího měsíce roku (července) se pohybuje od 17,5 do 18,0 
°C, nejstudenějšího (ledna) od -2,0 do -1,5 °C. Roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 550-
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600 mm. Konkávní formy reliéfu v Plzeňské kotlině jsou jedním z předpokladů pro tvorbu 
inverzních situací s nejčastější hranicí 350-500 m. n. m. Průměrný roční chod vybraných 
ukazatelů na stanici Plzeň – Bolevec za období 1971-2000 je uveden na následujícím obrázku. 

Obrázek č. 35: Průměrný ro ční chod vybraných ukazatelů na stanici Plzeň – Bolevec 
(1971-2000) 

 
Zdroj: [11]  
 
Průměrný úhrn srážek v Plzeňském kraji v roce 2004 činil 682 mm. Co se týče prostorového 
rozmístění, nejnižší srážky byly v nižších a středních polohách kraje, kde roční úhrn dosáhl 
530–700 mm. Úhrny 750–800 mm byly zaznamenány na Klatovsku, Tachovsku a v Brdech. 
Vyšší roční úhrny mezi 850–900 mm se objevily v Českém lese. Největší množství srážek 
napršelo ve vrcholových a návětrných severozápadních polohách Šumavy (Horská Kvilda – 
Březník, Pancíř, Bučina) a na Železnorudsku (950–1 350 mm). Srážkově nejchudší oblasti 
v kotlinách a ve srážkovém stínu mají roční úhrn i pod 500 mm (Manětín, Liblín, Plasy, 
Doudlevce), obvykleji mezi 500–600 mm (Plzeň, Sříbro, Horšovský Týn, Klatovy).  
 
Zájmová oblast všech variant projektované silnice I/20 spadá z hlediska klimatu do mírně 
teplé oblasti MT 11 s dlouhým a suchým létem, krátkými a mírně teplými přechodnými 
obdobími jara a podzimu a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. K 
okraji města zasahují i výběžky makroklimatického regionu MT 10 s vlhčím létem a 
častějšími srážkami (Quitt, 1971). Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7,3 - 8,0°C. 
Průměrný roční úhrn srážek za období 1992-2005 se pohybuje kolem 530 mm. 
Měsíční srážkové úhrny a průměrné měsíční teploty ve stanicích ČHMÚ Plzeň Bolevec a 
Plzeň Dobřany od roku 1994 do roku 2006 uvádíme v následujících grafech – obr. č.  36 a 37. 
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Obr. 36 : Měsíční průměrné teploty 
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Obr. 37 : Měsíční srážkové úhrny 
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Kvalita ovzduší 
 
Emise 
 
V tabulce č. 17 je uveden přehled emisní bilance dle jednotlivých kategorií zdrojů REZZO 
v Plzeňském kraji. Ze srovnání údajů za jednotlivé okresy je patrné, že nejvyšší příspěvek na 
celkovém znečišťování ovzduší PK mají okresy Plzeň-město (REZZO 1 a celkově pro SO2, 
NOx), Klatovy (REZZO 2 pro SO2, NOx; REZZO 3; celkově pro TZL, CO) a Plzeň-sever 
(REZZO 2 pro TZL a CO). V závěru tabulky je uveden přehled úhrnů emisí hlavních 
znečišťujících látek sledovaných u mobilních zdrojů (REZZO 4). [2] 

Tabulka č. 17: Emise hlavních znečišťujících látek podle okresů Plzeňského kraje v roce 
2004 

TZL SO2 NOx CO 
Okres 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

REZZO 1 
Domažlice 120,7 171,1 55,1 193,8 

Klatovy 89,1 391,1 254,3 131,7 

Plzeň - město 187,1 7 678,4 3 111,1 571,8 
Plzeň - jih 22,8 106,4 149,4 102,4 

Plzeň - sever 49,5 63,9 218,6 123,2 

Rokycany 58,2 296,8 315,3 269,4 
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Tachov 17,4 5,0 49,8 9,9 
REZZO 2 
Domažlice 53,4 45,5 43,8 172,0 

Klatovy 95,6 148,0 78,0 163,9 

Plzeň - město 15,1 27,5 50,1 62,7 

Plzeň - jih 28,2 17,4 31,3 48,6 

Plzeň - sever 112,4 75,9 34,4 211,5 
Rokycany 34,6 19,0 25,1 72,7 

Tachov 52,5 127,6 60,3 112,9 

REZZO 3 
Domažlice 442,1 409,7 161,4 1 471,3 

Klatovy 662,3 591,0 241,2 2 110,1 
Plzeň - město 46,9 58,9 71,1 225,6 

Plzeň - jih 419,2 480,6 178,8 1 750,3 

Plzeň - sever 391,3 465,0 172,8 1 698,6 

Rokycany 241,5 267,0 103,0 971,2 

Tachov 341,4 285,8 123,9 1 019,9 

REZZO 1-3 
Domažlice 616,2 626,3 260,3 1 837,1 

Klatovy 847,0 1 130,1 573,5 2 405,7 
Plzeň - město 249,1 7 764,8 3 232,3 860,1 

Plzeň - jih 470,2 604,4 359,5 1 901,3 

Plzeň - sever 553,2 604,8 425,8 2 033,3 

Rokycany 334,3 582,8 443,4 1 313,3 

Tachov 411,3 418,4 234,0 1 142,7 

REZZO 4 
TZL SO2 NOx 

CO 
VOC Znečišťující 

látka [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

Plzeňský kraj 1 966,4 363,0 10 952,9 18 858,2 4 107,4 

 

Bilance emisí benzo(a)pyrenu není k dispozici. Dle zpracované aktualizace Programu ke 
zlepšení kvality ovzduší PK z roku 2006 [3] však vyplývá, že hlavním zdrojem emisní 
a imisní zátěže je lokální vytápění a určitý podíl (10 – 20 %) má automobilová doprava. 
Mobilní zdroje jsou nejvýznamnějšími producenty emisí NOx a CO a mají velmi významný 
podíl na produkci emisí VOC. 

V tabulce podílů jednotlivých kategorií stacionárních zdrojů na emisích hlavních 
znečišťujících látek v PK je znázorněna typová diferenciace emisí sledovaných látek (tabulka 
č. 18). V případě TZL a CO jsou převažujícím zdrojem znečišťování zdroje REZZO 3 (kromě 
okresu Plzeň-město, kde většina TZL a CO pochází ze zvláště velkých zdrojů, avšak 
z předchozí tabulky zároveň vyplývá, že tento okres produkuje obou těchto látek nejméně ze 
všech), což poukazuje na význam malých zdrojů znečištění na následné celkové imisní situaci 
v území kraje. V průměru se jedná o 73,1 % emisí TZL a 80,5 % emisí CO. Význam tohoto 
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údaje je také dán přirozeně nižším rozptylem látek z těchto zdrojů (menší výška ústí výduchů 
nad úrovní povrchu), který se zvýrazňuje při nepříznivých povětrnostních situacích v území 
(např. teplotní inverze). V okrese Plzeň-město mají zvláště velké zdroje největší podíl u všech 
4 ukazatelů (TZL, SO2, NOx, CO). 

Emise SO2 a NOx jsou celkově produkovány (na rozdíl od emisí TZL) především zvláště 
velkými zdroji, přestože u většiny okresů kraje jsou produkovány převážně malými zdroji. To 
je způsobeno významným podílem okresu Plzeň-město na celkové produkci těchto látek 
v kraji, která výrazně převyšuje produkci v jiných okresech (66,2 % emisí SO2 v PK a 58,5 % 
emisí NOx v PK). 

Tabulka č. 18: Podíly jednotlivých kategorií zdrojů na emisích hlavních znečišťujících 
látek podle okresů Plzeňského kraje v roce 2004 

TZL [%] SO2  [%] NOx  [%] CO [%] Znečišťující 
látka
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Domažlice 19,6 8,7 71,7 27,3 7,3 65,4 21,2 16,8 62,0 10,5 9,4 80,1 

Klatovy 10,5 11,3 78,2 34,6 13,1 52,3 44,3 13,6 42,1 5,5 6,8 87,7 

Plzeň - město 75,1 6,1 18,8 98,9 0,4 0,8 96,3 1,5 2,2 66,5 7,3 26,2 

Plzeň - jih 4,8 6,0 89,2 17,6 2,9 79,5 41,6 8,7 49,7 5,4 2,6 92,1 

Plzeň - sever 8,9 20,3 70,7 10,6 12,5 76,9 51,3 8,1 40,6 6,1 10,4 83,5 

Rokycany 17,4 10,3 72,2 50,9 3,3 45,8 71,1 5,7 23,2 20,5 5,5 74,0 

Tachov 4,2 12,8 83,0 1,2 30,5 68,3 21,3 25,8 52,9 0,9 9,9 89,3 

Kraj celkem 15,6 11,3 73,1 74,3 3,9 21,8 75,1 5,8 19,0 12,2 7,3 80,5 

 

Mezi nejvýznamnější provozovatele bodových zdrojů emisí v Plzeňském kraji patří: Plzeňská 
teplárenská, a. s.; Plzeňská energetika, a. s.; Železárny Hrádek, a. s.; LASSELSBERGER, a. s. 
(Chlumčany a Kaznějov); Klatovská teplárna, a. s.; Mlékárna Klatovy, a. s.; SVA Holýšov, 
a. s.; Hasit – šumavské vápenice a omítkárny, a. s. (Velké Hydčice); ŠKODA KOVÁRNY, 
Plzeň, s. r. o.; KDYNIUM, a. s.; Sklárna Heřmanova Huť, a. s.; STÖLZLE-UNION, a. s. 
(Heřmanova Huť); TRANSTEPLO Kdyně, s. r. o., Lear Přeštice [4]. Nejvýznamnějšími 
producenty znečištění z hlediska emisí SO2 jsou dva podniky ležící přímo ve středu Plzně - 
Plzeňská energetika, a. s. (SO2 (2004): 3996,95 t), Plzeňská teplárenská, a. s. (SO2 
(2004): 3095,84 t), které mají na produkci této znečišťující látky v rámci celého kraje 58,6 %-
ní podíl. 

 
Imise 
 
Při popisu imisní situace v území lze vycházet z pravidelně (jednou ročně) aktualizovaného 
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), které provádí Ministerstvo 
životního prostředí na základě sledování několika ukazatelů (překročení krátkodobých 
a dlouhodobých imisních limitů vybraných znečišťujících látek). OZKO se podle zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění vymezují jako území v rámci zóny nebo 
aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více 
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znečišťujících látek (tedy jako podíl na území pod působností stavebních úřadů). Nejmenší 
územní jednotky, pro kterou jsou OZKO vymezeny, jsou přitom území stavebních úřadů. 
Oblasti jsou dvojího druhu (viz legenda mapy) – území s překročením LV (LV-Limit value, 
imisní limit) a území s překročením LV+MT (MT-mez tolerance; LV+MT-hodnota imisního 
limitu navýšená o mez tolerance). Jak ukazuje obrázek č. 38, jsou tyto oblasti pouze 
v centrální části - na území stavebních úřadů uvedených v tabulce č. 19. 
Monitoring ovzduší byl v roce 2004 prováděn na 22 měřicích stanicích, z toho 6 stanic 
provozuje ČHMÚ, 4 stanice hygienická služba, 6 stanic Magistrát města Plzně a 6 stanic 
EKOTOXA. 

Obrázek č. 38: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

 

 

Tabulka č. 19: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduš í  

Stavební úřad 

PM10 
36. nejvyšší 24h průměr > 50 

µg.m-3 > 35x/rok 
[%]**)  

Úřad městského obvodu Plzeň 1 8,3 

Úřad městského obvodu Plzeň 2-Slovany*) 64,7 
Úřad městského obvodu Plzeň 3 18,4 

Úřad městského obvodu Plzeň 4*) 7,5 
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Úřad městského obvodu Plzeň 5-Křimice 29,2 

Úřad městského obvodu Plzeň 7 – Radčice 43,5 

Městský úřad Starý Plzenec 0,1 
*) tučně jsou vyznačeny stavební úřady, na jejichž území došlo k překročení hodnoty imisního limitu a meze 
tolerance 
**)  hodnoty uvádějí podíl (v %) na území pod působností stavebních úřadů 
Pozn.: Uvedeny hodnoty pouze pro PM10, které jsou v tomto případě jediné relevantní pro vymezení OZKO. 
 
 
Pozaďové znečištění ovzduší ve sledovaném území silnice I/20 

 
Ve východní části Plzně v okolí trasy nové silnice I/20 se znečištění ovzduší měří na 3 

stanicích: Plzeň-Doubravka, Plzeň-Roudná a Plzeň-Slovany. V Doubravce, v Roudné a na 
Slovanech se měří úroveň koncentrací NO2, NOx a prachu-PM10, na Slovanech navíc 
koncentrace benzenu. 

Výsledky měření za r.2005 jsou uvedené v následujících tabulkách, ve kterých značí: 
MT  -  mez tolerance pro rok 2005 
Roč.p.  -  průměrná roční koncentrace 
Max.h.  -  maximální krátkodobá 1-hodinová koncentrace 
DPř.1h  -  doba překročení imisního limitu pro 1-hodinovou koncentraci 
Dpř.1hMT -  doba překročení imis. limitu pro 1-hod. koncentraci zvýšeného o mez tolerance 
Max.d.  -  maximální denní koncentrace 
DPř.1d  -  doba překročení imisního limitu pro denní koncentraci 
Dpř.1dMT -  doba překročení imis. limitu pro denní koncentraci zvýšeného o mez tolerance 

 
 

Tabulka č. 20 – Naměřené znečištění ovzduší NO2 

 
Stanice Roč.p. 

(µg/m3) 
Max.h. 
(µg/m3) 

DPř.1h 
(hod./rok) 

DPř.1hMT 
(hod./rok) 

Plzeň - Doubravka 18,3 109 0 0 
Plzeň - Roudná 14,8 104 0 0 
Plzeň - Slovany 23,0 113 0 0 
Limit 40 200 18 - 
Limit + MT 50 250 - - 

 
 

Tabulka č. 21 – Naměřené znečištění ovzduší NOx 
 

Stanice Roč.p. 
(µg/m3) 

Plzeň - Doubravka 24,2 
Plzeň - Roudná 27,0 
Plzeň - Slovany 39,5 
Limit 30 
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Tabulka č. 22 – Naměřené znečištění ovzduší prachem - PM10 

 
Stanice Roč.p. 

(µg/m3) 
Max.d. 
(µg/m3) 

DPř.1d 
(dní./rok) 

DPř.1dMT 
(dní/rok) 

Plzeň - Doubravka 28,6 124 39 39 
Plzeň - Roudná 23,7 86 13 13 
Plzeň - Slovany 33,3 127 53 53 
Limit 40 50 35 - 
Limit + MT 40 50 - - 

 
 

Tabulka č. 23 – Naměřené znečištění ovzduší benzenem 
 

Stanice Roč.p. 
(µg/m3) 

Max.d. 
(µg/m3) 

Plzeň - Slovany 0,8 3,0 
Limit 5 NPK   15 
Limit + MT 10 - 

 
 
Z naměřených hodnot vyplývá, že ovzduší ve východní části Plzně není nadměrně 

znečištěné NO2. Krátkodobá maxima i průměrné hodnoty koncentrací NO2 zůstávaly v r.2005 
pod příslušnými imisními limity. Znečištění ovzduší NOx v Roudné a na Doubravce imisní 
limit nepřekračuje, i když se mu blíží, zatímco na Slovanech je průměrná roční koncentrace 
NOx významně vyšší než imisní limit. Imisní limit pro NOx však platí pouze pro ochranu 
ekosystémů, které se v uvedeném území nevyskytují. 

Ovzduší ve východní části Plzně je však nadměrně znečištěné prachem. Průměrné roční 
koncentrace sice v r.2005 nedosáhly ani na jedné z jmenovaných 3 stanic imisního limitu, 
denní průměry koncentrací PM10 však imisní limit překračovaly, a to v Doubravce a na 
Slovanech dokonce častěji, než je přípustné. 

Koncentrace benzenu se měří v Plzni pouze na Slovanech a tam je jejich roční průměr 
hluboko pod imisním limitem a ani nejvyšší denní hodnoty nedosahují kdysi používané 
nejvyšší přípustné koncentrace. Není žádný důvod, proč by mělo být znečištění ovzduší 
benzenem ve východní části Plzně podstatně vyšší než na Slovanech (v obou místech je silná 
automobilová doprava), takže se dá říci, že ovzduší ve sledovaném území  není nadměrně 
znečištěné ani benzenem. 
 
 

C.2.2.  Voda 
 
Hydrogeologické poměry 
 
Z hlediska hydrogeologické rajonizace se podzemní vody na území Plzeňského kraje člení do 
následujících hydrogeologických rajonů: 
 
kvartérní rajony 
131 Kvartérní sedimenty Úhlavy mezi Nýrskem a Klatovy, 
132 Kvartérní sedimenty Radbuzy a Úhlavy v Plzeňské kotlině, 
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133 Kvartérní sedimenty Mže v Plzeňské kotlině, 
134 Kvartérní sedimenty Úslavy v Plzeňské kotlině, 
 
rajony limnického permokarbonu 
511 Plzeňská pánev, 
512 Manětínská pánev, 
 
rajony krystalinika, proterozoika a paleozoika západních Čech 
621 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, 
622 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže pod Stříbrem, 
623 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Berounky, 
631 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy. 
 
Na území kraje se nacházejí tři základní typy hydrogeologických struktur. V kvartérních 
rajonech je oběh podzemní vody vázán na průlinově propustné písčité až jilovitopísčité 
uloženiny hlavních vodních toků. Společným znakem je generelně vysoká zranitelnost vůči 
povrchovému znečištění. V permokarbonských pánvích je zvodnění vázáno na několik 
kolektorů v písčitojílovitých a písčitých sedimentech s průlinově-puklinovou propustností, 
oddělených od sebe izolátory. Zranitelnost těchto zvodní je většinou nízká. Podzemní vody 
jsou většinou bikarbonátové, málo mineralizované, místy se zvýšeným obsahem sulfátů. 
V rajonech krystalinika, proterozoika a paleozoika je oběh podzemní vody omezen na 
puklinový systém připovrchového rozpojení hornin. Tento kolektor vytváří mělkou 
nesouvislou zvodeň s volnou hladinou. Kolektory hlubšího oběhu jsou vázány pouze na 
rozsáhlejší tektonické zóny. Proměnlivý chemismus těchto vod je závislý na jejich původu. 
Území města Plzně patří do rajonů kvartérních a limnického permokarbonu.  
 
 
Hydrogeologické poměry v zájmovém území trasy  
 
Podle hydrogeologické rajonizace České republiky náleží převážná část projektované 
komunikace I/20 k rajónům 134 – Úslava v Plzeňské kotlině a 13 – kvartérní sedimenty 
Berounky a jejích přítoků (resp. první cca 2 km toku Berounky od soutoku Mže s Radbuzou 
náležející k rajónu 132 – Sedimenty Radbuzy a Úhlavy v Plzeňské kotlině a rajónu 133 – 
Sedimenty Mže v Plzeňské kotlině). Severní část projektované komunikace I/20 na levém 
břehu Berounky připadá k rajónu 511 – Plzeňská pánev. 

Rajóny 134 a 13 (resp. 132 a 133) zahrnují hydrogeologicky významnější části 
údolních teras toků v Plzeňské kotlině. Do rajónů nejsou začleněny svrchní a střední terasy 
Mže, Radbuzy a Úhlavy, neboť nemají samostatný systém proudění podzemní vody. Údolní 
terasy Berounky (Mže, Radbuzy), představující hlavní kolektor oblasti, jsou reprezentovány 
mladopleistocenními náplavy. Jedná se o polymiktní drobně až hrubě zrnité štěrky vyplňující 
údolí široké 0,4 – 1,2 km. Dosahují mocnosti 4 až 5m. Jejich zvodeň je většinou v hydraulické 
souvislosti s tokem. Mimo poříční zónu je hladina podzemní vody v kvartérních sedimentech 
nad úrovní vody v recipientu. Specifické vydatnosti se pohybují kolem 1 l.s-1.m-1. Vydatnosti 
dosažené jedním vrtem obvykle nepřesahují 3 l.s-1. Zvodeň v městské oblasti Plzně je 
vodohospodářsky nevýznamná vzhledem ke své silné kontaminaci. V údolí Úslavy je 
zvodnění vázáno na nepříliš mocnou polohu písčitých štěrků, která lemuje v úzkém pruhu 
říční tok. Hydrogeologický význam tohoto kolektoru je značně omezený. Struktura 
kvartérních  rajónů je uzavřena při vstupu Berounky do erozního údolí pod Plzní. 
Území na levém břehu Berounky je řazeno k rajónu 511 – Plzeňská pánev. Plzeňská pánev je 
tektonicky predisponovaná hydrogeologická struktura s limnickou, výrazně cyklickou výplní, 
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porušenou zlomovými systémy SSV-JJZ, SZ-JV a ZSZ-VJV směru. V Plzeňské kotlině je 
rajón 511 zčásti překryt kvartérními sedimenty rajónů 132 a 133. Ve většině souvrství 
plzeňské pánve převládá psamiticko-psefitická sedimentace (hlavně arkózy, arkózové 
pískovce, eventuelně slepence). Pouze slánské souvrství je charakteristické převahou pelitů 
(prachovce, jílovce), které tvoří jediný významnější izolátor – tzv. malesické lupky. 
Nejvýraznějším zvodněním se vyznačují vrstvy kladenské, tvořící podloží celé severní 
poloviny trasy projektované komunikace I/20. 

 
Vybrané ukazatele chemismu podzemních vod v objektech z databáze ČGS-Geofondu ČR 
jsou dokumentovány v tabulce 2 v příloze č. B.2. – Geologické a hydrologické posouzení. 

 
Hydrologie území 

Plzeňský kraj 

Hlavní vodní toky v území kraje (Úhlava, Radbuza, Mže, Úslava) tvoří vějířovité povodí 
Plzeňské pánve, odvodňované Berounkou. 
Na území PK se nachází celkem 1186 km upravených vodních toků. Z velké části se jedná 
o dílčí úpravy břehů či dna toků, ale v nemalé míře jsou zastoupeny i regulace tvrdé s úpravou 
trasy, břehových porostů a s použitím tvrdých prvků v opevnění. 
Největší rozlohu vodní plochy má vodní nádrž Hracholusky (Plzeň-sever) - 470 ha, dále 
vodní nádrž České údolí (Plzeň-město) - 152 ha, vodní nádrž Nýrsko (Klatovy) - 148 ha, 
vodní nádrž Klabava (Rokycany) - 129 ha, Kovčínský rybník (Klatovy) - 104 ha, vodní nádrž 
Lučina (Tachov) - 80 ha, Hnačovský rybník (Klatovy) - 68 ha, Merklínský rybník (Plzeň-jih) 
- 40 ha, Smolovský rybník (Domažlice) – 15 ha. [23] 

Území města Plzně 

Nejvýznamnějšími vodními toky protékajícími územím města Plzně jsou Úhlava, Radbuza, 
Mže a Úslava, které se postupně na území města vějířovitě stékají (statistické údaje 
o významných tocích na území města jsou uvedeny tabulce č. 24). Soutokem Mže a Radbuzy 
ve Štruncových sadech vzniká Berounka, která Plzeňskou kotlinu odvodňuje. V dolních 
úsecích svého toku řeky meandrují, ve vnitroměstské části však byly kromě Úhlavy 
regulovány. Koryto Radbuzy a Mže je zde opatřeno vysokými nábřežními zdmi. 

Tabulka č. 24: Přehled významných vodních toků v Plzni 

Délka [km] 
Tok 

celkem v Plzni 
Plocha povodí k ústí [km2] 

Úhlava 109 11,2 915 
Radbuza 112 14,4 2187 

Mže 108 9,6 1824 

Úslava 94 11,8 757 

Berounka 139 10,7 - 

Vejprnický potok 22 3,8 77 
Zdroj: [20] 
 
Všechny toky patří ke středoevropskému typu řek s pravidelným zvyšováním průtoků 
v průběhu jarního tání. Extrémy se však mohou vyskytnout v kterémkoliv ročním období. 
Odtokový režim je ovlivňován nádržemi (na Mži mimo město Hracholusky, na Radbuze 
České údolí). Ohrožení povodněmi v průběhu trasy komunikace přichází v úvahu pouze 
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v severní části, v místě křížení Berounky. Tuto situaci ilustruje obrázek č. 39. Ostatní vodní 
toky jsou málo vodné potoky a potůčky. Nejvýznamnější z nich je Vejprnický potok 
protékající Slovanským údolím, který je také nejvíce poznamenán antropogenními vlivy 
(především důlní činnost).  
Další důležitější vodoteče jsou: Luční potok, jenž ústí na Valše do nádrže České údolí, 
Božkovský potok (s umělým technickým korytem v lesním úseku a se složištěm 
teplárenského popílku v původním údolí) a dále Hrádecký a Radčický potok. 
Neopomenutelný je Bolevecký potok, který je sice málo vodný, ale napájí vodou velmi 
významnou rybniční soustavu, jejíž základy byly vybudovány již v roce 1460. [9,11]  
 
Vodní plochy na území Plzně jsou: Údolní nádrž České údolí (správce: Povodí Vltavy s.p.),  
Košutecké jezírko (správce: Povodí Vltavy s.p.), Malý a Velký Bolevecký rybník, Senecký, 
Šídlovský, Nováček, Kamenný, Třemošenský, Košinář, Strženka (správce: statutární město 
Plzeň). 
 
Hydrologické poměry v území trasy  
 
Výřez z vodohospodářské mapy 1:50000 se zakreslením situace projektované komunikace 
I/20 je dokumentován na obrázku 1 v příloze č. B.2. – Geologické a hydrologické posouzení. 
Zájmová oblast náleží k povodím Úslavy, Berounky a jejího levostranného přítoku 
Boleveckého potoka v soutokové oblasti : 
1. Úslava (číslo povodí 1-10-05, plocha povodí 759 km2.) – do povodí Úslavy spadá jižní část 

komunikace I/20 až po úroveň ulice Doubravecká,         
2. Berounka, nedaleko za soutokem Mže, Radbuzy a Úhlavy (čísla povodí 1-10-01 Mže po 

soutok s Radbuzou, 1-10-02 Radbuza po Úhlavu, 1-10-03 Úhlava, 1-10-04-01 Radbuza po 
soutok s Mží a 1-10-04-02 Berounka od soutoku Mže a Radbuzy po Úslavu, plocha povodí 
4016 km2) – situována střední část komunikace I/20 mezi ulicemi Doubravecká a Na 
Roudné,                 

3. Bolevecký potok (č.p. 1-10-04-003, plocha povodí 16.5 km2) – severní část komunikace 
I/20 v oblasti Boleveckého rybníka od ulice Na Roudné.                   

 
Podle Hydrologické ročenky České republiky (údaje ČHMÚ) jsou nejbližšími vodoměrnými 
stanicemi na povrchových tocích : 

1. Na Mži: stanice DBČ 1761 „Hracholusky - Mže“ 
2. Na Radbuze: stanice DBČ 1801 „České Údolí - Radbuza“ (Plzeň) 
3. Na Úhlavě: stanice DBČ 1830 „Štěnovice - Úhlava“ 
4. Na Úslavě: stanice DBČ 1870 „Plzeň – Koterov - Úslava“ 

Nejbližšími profily ČHMU pro sledování jakosti povrchových vod jsou podle Hydrologické 
ročenky České republiky: 

1. Na Mži: stanice DBČ 1072 „Plzeň“ 
2. Na Radbuze: stanice DBČ 1075 „Doudlevce - Radbuza“ 
3. Na Úhlavě: stanice DBČ 1080 „Doudlevce – Úhlava“ 
4. Na Úslavě: stanice DBČ 1083 „Doubravka – Úslava“ 
5. Na Berounce: stanice DBČ 3813 „Nad ČOV Plzeň – Berounka“ 

V širším okolí projektované komunikace I/20 je ČHMÚ sledován jeden pramenní vývěr: 
1. PP0790 „Bolevec, V Petrovských jámě“ (povodí 1-10-04-003) 

 
Ze studie „Posouzení vlivu tří variant komunikace I/20 na odtok velkých vod“ (DHI 
Hydroinform a.s., 2006) dále uvádíme v tabulce č. 25 hydrologická data, která byla použita 
pro tuto studii.  
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Hydrologická data použitá pro uvedenou studii jsou data po změně katastru N-letých vod 
vydané ČHMÚ na začátku roku 2005. Jedná se o platné průtoky, které již statisticky zahrnují 
extrémní povodeň 8/2002.  
N-leté vody byly pořízeny ve vybraných profilech, v horní části tabulky jsou údaje 
v limnigrafických stanicích, v dolní části tabulky jsou doplňkové profily nezbytné pro 
korektní tvorbu zatěžovacích stavů ve výpočtech.  
 
Tabulka č. 25 – N-leté průtoky - ČHMÚ 
 

N-letá voda Profil 
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Úhlava – Štěnovice 2005  38,6 55,5 86,3 116,0 153,0 211,0 263,0 
Úslava – Koterov 2005 47,5 70,5 111,0 150,0 197,0 269,0 334,0 
Berounka – Bílá Hora 2005  124,0 189,0 295,0 389,0 496,0 655,0 790,0 
Mže – VD Hracholusky 2005  65,2 89,6 130,0 167,0 208,0 272,0 326,0 
Radbuza – České údolí 2005  36,0 59,0 97,0 131,0 170,0 228,0 278,0 
Mže – nad Radbuzou 2005  65,8 90,5 132,0 171,0 216,0 284,0 343,0 
Mže nad Vejprn.potokem 2005  64,8 90,0 132,0 170,0 213,0 279,0 335,0 
Radbuza – nad Mží 2005  78,9 126,0 192,0 244,0 297,0 371,0 428,0 
Berounka – pod Úslavou 2005 165,0 226,0 335,0 440,0 564,0 761,0 937,0 
Vejprnický potok 2005  4,1 6,3 9,9 13,0 16,6 22,0 26,6 
 
Silnice I/20 prochází severojižně povodím Berounky a Úslavy. Z pohledu odtokových poměrů  
řeky Berounky, Mže a Radbuzy jsou důležitými úseky vedení samotné silnice I/20 přes údolí 
Berounky (cca 200 m nad mosty v Jateční) a vedení spojovací větve přes celé území východní 
Roudné. Obě silnice jsou přes záplavové území vedeny po estakádách.  
Při vedení komunikací přes údolí Berounky v této oblasti existuje jediné řešení vedení silnice 
I/20.  V údolí Berounky je v oblasti mostu v Jateční plánováno ještě další přemostění (pod 
stávajícím mostem v Jateční).  
Další úsek silnice I/20, který zasahuje do záplavového území, se nachází na levém břehu řeky 
Úslavy v oblasti mostu na Rokycanské. V této oblasti je silnice I/20 řešena jednou variantou.  
Silnice I/20 je na levém břehu Úslavy v Lobzích navržena ve třech různých variantách (viz 
popis v kap. B.I.6.).  
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Obrázek č. 39: Ohrožení extrémními průtoky na Berounce v místě křížení s plánovanou 
trasou stavby 

 
Zdroj: [21] 
 
 
Chemismus a kvalita vod 
 
V Plzeňském kraji bylo v roce 2004 sledováno 30 profilů na řekách Berounka, Mže, Otava, 
Radbuza, Úhlava, Úslava, Střela, Klabava, Kouba, Řezná, Teplá Bystřice, Hájecký, Rybniční, 
Hraniční a Nemanický potok. Podle tabulky č. 26 byly ve skupině ukazatelů A nejčastěji ve 
IV. a V. třídě jakosti vod hodnoceny nerozpuštěné látky při 105 °C (NL), chemická spotřeba 
kyslíku – CHSKCr (9 profilů) a celkový organický uhlík – TOC (8 profilů). Nejhůře 
hodnocenými profily v této skupině byly Úslava–Doubravka a Mže–Oldřichov, kde ze 16 
měřených ukazatelů této skupiny bylo ve IV. a V. třídě zařazeno 6 ukazatelů. 
Ve skupině ukazatelů B byla nejvyšší třídou ohodnocena suma PAU, 7 profilů bylo ve III. 
třídě, zejména na Úhlavě. III. třídou byl ohodnocen také 1,1,2,2-tetrachlorethen na profilu 
Berounka–Bukovec. Kovy a metaloidy měly ve IV. a V. třídě 7 profilů u veškerého železa a 5 
profilů u veškerého manganu. Na profilu Mže–Oldřichov byly zjištěny hodnoty olova a zinku 
odpovídající IV. třídě znečištění, stejnou třídu mělo i olovo na profilu Mže–Milíkov.  
Ve skupině ukazatelů D byly IV. a V. třídy registrovány pouze u chlorofylu na dolním toku 
Radbuzy, na Berounce a v profilech Klabava–Chrást a Úslava–Doubravka. Saprobní index, 
enterokoky a termotolerantní koliformní bakterie dosahovaly pouze I.–III. třídy.  



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON         Oznámení EIA dle z.č.100/2001 Sb. – SilniceI/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné  

 100

Tabulka č. 26: Procentní zastoupení profilů státní sítě jakosti vod v třídách jakosti vod 
podle skupin ukazatelů na území Plzeňského kraje (2004) 

Skupiny ukazatelů A B C D 

Počet měřených 
profil ů 

30 17 23 30 

Třída jakosti % 

I 0 6 0 10 

II 0 47 30 10 

III 53 47 35 57 

IV 27 0 13 13 

V 20 0 22 10 

Skupiny ukazatelů: A – Obecné fyzikální a chemické ukazatele, B – Specifické organické látky, C – Kovy 
a metaloidy, D – Mikrobiologické a biologické ukazatele 
Třídy jakosti: I – Neznečištěná voda, II – Mírně znečištěná voda, III – Znečištěná voda, IV – Silně znečištěná 
voda, V – Velmi silně znečištěná voda 
Zdroj: ČHMÚ 
 
Pro město Plzeň je typickým znakem plná závislost na jediném zdroji pitné vody 
a nedostatek lokalit s vodou vhodnou ke koupání. 
 
Úhlava je vodárenským tokem a představuje stále jediný zdroj pitné vody pro celou 
plzeňskou aglomeraci. Zároveň je řekou, která protéká zemědělsky využívaným povodím 
s řadou významných měst a obcí. To znamená, že Úhlava je pod silným vlivem jak tzv. 
plošných zdrojů znečištění (splachy a průsaky z polí), tak zdrojů bodových (města a obce). 
Plošné zdroje se projevují především na koncentraci dusičnanů ve vodě. Současně ale 
zemědělské činnosti představují i riziko vstupu dalších škodlivých látek, například pesticidů 
do vod. Bodové zdroje znečištění dotují vodu Úhlavy živinami, mikrobiologickým 
znečištěním, méně organickými látkami a znamenají stálé riziko průniku širokého spektra 
nežádoucích látek do vody upravované na vodu pitnou (např. ropných látek či chlorovaných 
organických látek). [11] 
 
Jakost vody v Radbuze odpovídá hustě osídlenému a intenzivně zemědělsky využívanému 
povodí s četnými rybníky: voda je velmi bohatá živinami. Nadbytek živin, především fosforu, 
je také hlavním důvodem nevyhovující jakosti vody v nádrži České údolí. [11] 
 
Vlastnosti vody ve Mži  jsou utvářeny působením nádrže Hracholusky, kde probíhají tzv. 
samočisticí procesy. Zde je voda zbavována přirozenou cestou velké části znečišťujících 
látek. Po většinu roku odtéká voda z nádrže základovými výpustmi (vrstvy při dně), a proto je 
poměrně studená. Mže přitékající do Plzně je chudá živinami, slabě oživená planktonem 
a nebyly zde zjištěny ani žádné chemické znečišťující látky. Jakost vody je nedaleko nad 
Plzní zhoršována vstupem bakteriologického znečištění z Touškova, Radčic a Křimic a také 
Vejprnickým potokem. [11] 
 
Úslava protéká intenzivně zemědělsky využívanou krajinou s poměrně hustým osídlením 
a s četnými rybníky. Důsledkem je voda bohatá živinami a velmi silně oživená sinicemi 
a řasami, které v průběhu vegetačního období dávají vodě typickou hnědou nebo zelenou 
barvu. V blízkosti Plzně přijímá Úslava odpadní vody (Starý Plzenec, Koterov, Božkov), 
které zhoršují jakost vody v bakteriologických ukazatelích. Znečištění chemickými látkami 
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není významné. Biologické a bakteriologické vlastnosti vody však znamenají, že voda 
v Úslavě není v Plzni – Doubravce vhodná ke koupání. [11] 
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané informace o jakosti povrchové vody Úslavy 
ve vloženém profilu Plzeň-Koterov. 

Tabulka č. 27: Jakost povrchové vody Úslavy ve vloženém profilu Plzeň-Koterov, 
v období 2004-2005 

Ukazatel Jednotka Minimum Maximum Průměr Imisní limit Třída jakosti 
Teplota vody °C 0.0 19.0 9.7 25  
Reakce vody  7.2 8.8 7.9 6 - 8  
Elektrolytická 
konduktivita  

mS/m 27.7 39.8 34.4  I. 

Biochemická spotřeba 
kyslíku BSK-5 

mg/l 1.3 11.1 4.0 6 III. 

Chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem 

mg/l 10.1 66.0 23.1 35 III. 

Amoniakální dusík mg/l <0.04 0.35 0.10 0.5 I. 
Dusičnanový dusík mg/l 0.8 10.3 3.4 7 III. 
Celkový fosfor mg/l 0.06 0.64 0.19 0.15 III. 

Říční km 10,2. Stanice Povodí Vltavy, s.p. Imisní limity dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Třída jakosti dle ČSN 
75 7221 (říjen 1998). 
Zdroj: [21] 
 
Zhruba třicetikilometrový úsek Berounky pod Plzní byl od 30. let tohoto století velmi silně 
znečištěným tokem. Situace se zlepšovala postupně, jak se zvyšovala úroveň nakládání 
s odpadními vodami v Plzni. K velmi významnému zlepšení došlo po uvedení do provozu 
nové plzeňské čistírny odpadních vod (ČOV), na snížení koncentrace celkového fosforu 
v Berounce pod Plzní se podílí i postupné snižování obsahu polyfosfátů v pracích 
prostředcích. Přetrvávajícím problémem, který je řešen v poslední době, je náhlé zhoršování 
jakosti vody v Berounce po krátkých intenzivních deštích v létě, kdy může být ohrožen i život 
ryb. V květnu roku 1998 došlo dokonce k významnému úhynu ryb (v množství několika tun) 
v bukovecké jezové zdrži. Postupným budováním akumulačních nádrží na zachycování 
prvního, nejznečištěnějšího podílu dešťových přívalových vod přitékajících na ČOV je toto 
riziko značně snižováno. [11] 
 
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané informace o jakosti povrchové vody Berounky 
v profilu nad ČOV Plzeň, v období 2004-2005. 

Tabulka č. 28: Jakost povrchové vody Berounky v profilu nad ČOV Plzeň, v období 
2004-2005 

Ukazatel Jednotka Minimum Maximum Průměr Imisní limit Třída jakosti 
Teplota vody °C 0,0 18,8 9,5 25  
Reakce vody  7,4 8,1 7,8 6-8  
Elektrolytická 
konduktivita  

mS/m 26,8 39,9 31,9  I. 

Biochemická spotřeba 
kyslíku BSK-5 

mg/l 1,4 5,9 2,7 6 III. 

Chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem 

mg/l 8,0 24,0 14,9 35 II. 

Amoniakální dusík mg/l 0,04 0,30 0,16 0,5 I. 
Dusičnanový dusík mg/l 1,6 5,7 3,1 7 II. 
Celkový fosfor mg/l 0,07 0,22 0,13 0,15 III. 
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Číslo profilu: 3813, říční km 137. Stanice ČHMÚ. Imisní limity dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Třída jakosti 
dle ČSN 75 7221 (říjen 1998). 
Zdroj: [21] 
 
Bolevecké rybníky jsou důležitou rekreační lokalitou. Hodnotné jsou i z hlediska 
biologického jako místo výskytu širokého spektra poměrně vzácných planktonních 
organismů. Cenné je i okolí rybníků. Pro udržení dobré jakosti vody je nutné přísně chránit 
rybníky před znečištěním, což znamená i pečlivé zvážení opatření zlepšujících hydrologický 
režim, především dotace srážkovou vodou ze zpevněných ploch sídlišť. [20]  
 
 
Chemické analýzy podzemních vod jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. B.2. – Geologické 
a hydrologické posouzení. Jsou uvedeny výsledky analýz u odběrů z následujících objektů:  
V-1595  Koterov     St   Božkov  
HV-3   Hradiště u Plzně    S-1   Hradiště u Plzně  
HV-4   Hradiště u Plzně    HV-29  Hradiště u Plzně   
HVK-35  Koterov     HV-30  Hradiště u Plzně    
HVK-36  Koterov     HV-31  Hradiště u Plzně  
HV-1   Plzeň 4     HV-32  Hradiště u Plzně  
H-3   Plzeň 3     HJ-5   Plzeň 3  
VS   Koterov  
HJ-3   Hradiště u Plzně   
 
 
Ochranná pásma vodních zdrojů 
 
Na území kraje zasahují tři chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV): Šumava, 
Brdy a Chebská pánev a Slavkovský les (viz tabulka č. 29). Žádná z CHOPAV není zasažena 
plánovanou trasou záměru. 

Tabulka č. 29: Chráněné oblasti přirozené akumulace vod v Plzeňském kraji 

Název CHOPAV Plocha [km2] Podíl na ploše kraje [%] 
Šumava 607,6 8,0 
Brdy 26,4 0,3 

Chebská pánev a Slavkovský les 18,0 0,2 
Zdroj: [4] 
 
Ochranná pásma 
 
Nejbližší vyhlášené pásmo hygienické ochrany (PHO) se nachází přibližně 1 500 m od jižního 
konce plánované stavby (za hydrologickou rozvodnicí). Jedná se o lokalitu Plzeň Homolka 
(rozhodnutí č. VLHZ/1838/83/233 ze dne 27. 11. 1985) a PHO stupně 2a (PHO 2. stupně 
vnitřních zdrojů podzemních a povrchových vod) – viz obrázek č. 40. Na toto pásmo navazuje 
PHO 1. stupně dané lokality v místě soutoku Radbuzy a Úhlavy. 
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Obrázek č. 40: PHO 1. a 2a. stupně – Plzeň Homolka 

 
Zdroj: [22] 

 

C.2.3. Půda 
 
Pedologické poměry 
 
Základním půdním typem na území města Plzně jsou kambizemě typické (hnědé půdy 
nasycené), středně úrodné. Podle místních podmínek se vyskytují v různých subtypech. Na 
horninách permokarbonu jsou lehčí a chudší půdy, v místech přirozenějších lesních porostů 
hnědé lesní půdy, pod smrkovými monokulturami podzoly. Na podmáčených stanovištích 
jsou oglejené půdy. Dna říčních údolí pokrývají nivní půdy, údolní svahy suťové, hlavně 
hnědozemní rankery. Ojedinělé jsou rašeliništní půdy – organozemě. 
Bilance půdy podle jejího využití je uvedena v následující tabulce (č.30). 

Tabulka č. 30: Bilance půdy v městě Plzni a podíly z celkové výměry (stav k 31. 12. 2005) 

Druh Plocha [ha] Podíl na celkové výměře [%] 

Zemědělská půda celkem 6 108 44,4 

orná půda 4 415 32,1 

trvalé travní porosty 673 4,9 z toho: 

zahrady 968 7,0 

Nezemědělská půda celkem 7 658 55,6 

lesní půda 2 595 18,9 

vodní plochy 438 3,2 z toho: 

zastavěné plochy 965 7,0 

Celková výměra 13 766 100,0 

Zdroj: [10] 
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Zemědělský půdní fond 
 
Zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) je víceméně omezen na severní část záměru, kde 
trasa vychází ze zastavěného území do zemědělsky využívané krajiny u Boleveckých rybníků. 
Situaci v této oblasti přibližuje následující obrázek č. 41, kde je zakreslen přibližný průběh 
trasy stavby s podkladem tříd ochrany ZPF. V tomto území trasa zasahuje převážně I. a II. 
třídu ochrany (v malém rozsahu na levém břehu Berounky i území s V. třídou ochrany). Popis 
produkčních schopností a praktických důsledků ochrany pro jednotlivé třídy ZPF je uveden 
v tabulce č. 31. 

Obrázek č. 41: Ochrana zemědělské půdy 

 
Modře je přibližně vyznačena navrhovaná trasa záměru. 
Zdroj: [12] 

Tabulka č. 31: Třídy ochrany zemědělské půdy 

Třídy ochrany zemědělské půdy 
Třídy 

ochrany 
Produkční 
schopnost 

Stupeň 
ochrany 

Ochrana 

I. 
bonitně 
nejcennější 
půdy 

- 
odnětí možné jen výjimečně, a to převážně na záměry 
související s obnovou ekologické stability krajiny, 
případně pro liniové stavby zásadního významu 

II. nadprůměrná vysoký 
jen podmíněné odnímatelné, v územním plánování 
podmíněně zastavitelné 

III. 
průměrná střední v územním plánováním použitelné pro případnou 

výstavbu 

IV. podprůměrná omezený využitelné i pro výstavbu 
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Třídy ochrany zemědělské půdy 
Třídy 

ochrany 
Produkční 
schopnost 

Stupeň 
ochrany 

Ochrana 

V. podprůměrná nižší 
většinou pro zemědělské účely postradatelné, lze 
předpokládat efektivnější nezemědělské využití 

Zdroj: [12] 
 
 

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Geomorfologie 
 
Z hlediska regionálního členění [17] náleží území Plzeňského kraje k provincii Česká 
vysočina a v rámci ní ke čtyřem subprovinciím: Šumavské, Česko-moravské, Poberounské 
a Krušnohorské soustavě. Území města Plzně se pak nachází v provincii Česká vysočina, 
subprovincii Poberounská soustava, oblasti Plzeňská pahorkatina a celcích Plaská pahorkatina 
a Švihovská vrchovina. Centrální prostor území kraje vyplňuje Plzeňská kotlina, kterou 
prolínají nižší pahorkatiny a lemují vrchoviny a hory. 
Reliéf Plzeňské kotliny, jejíž téměř celý severovýchodní výběžek město zaujímá, je plošinný 
a jen málo zvlněný, členěný stromovitě rozvětvenou sítí údolí Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy 
a Berounky s jejich menšími přítoky. Výraznější niva je podél Mže, ostatní údolí jsou úzká, 
v odolnějších horninách zahloubená se zaklesnutými meandry (Úhlava u Hradiště, Úslava 
u Božkova a Lobez, Berounka u Bukovce), ostrohy a příkrými svahy. Sousední pahorkatiny 
zasahují na území města polohami o 50 - 100 m vyššími s členitějším reliéfem. Nejvýraznější 
hranicí geomorfologických jednotek je zlomový svah na levém břehu Mže od Radčic 
k Pecihrádku za Bílou Horou, který odděluje Plzeňskou kotlinu od Kaznějovské pahorkatiny. 
Specifickým tvarem je hluboce zaříznuté údolí Berounky v úseku pod soutokem s Úslavou. 
Charakteristické jsou zaoblené metabazaltové - spilitové homole Chlum (416 m), Homolka 
(373 m), Háje (436 m), Dubová hora (406 m), Val (435 m). [převzato z: 9]  
 
Vlastní území projektované komunikace I/20 se nachází (podle [27]) v České vysočině 
(provincie), Poberounské soustavě (subprovincie), Plzeňské pahorkatině (oblasti), Plaské 
pahorkatině (celek), v Touškovské kotlině (podcelek) při hranici s Hornobřízskou 
pahorkatinou (podcelek), která je součástí sousední Kaznějovské pahorkatiny (celek). K 
Hornobřízské pahorkatině se přibližuje severní konec projektované komunikace I/20. 
Touškovská kotlina má charakter strukturně denudační sníženiny a představuje nejníže 
položenou část Plzeňské kotliny při soutoku plzeňských řek. Údolí Mže, s plošinami na 
miocenních sedimentech, je charakteristické široce rozevřenými údolími, s výraznými nivami 
a říčními terasami. V údolích Radbuzy, Úhlavy a Úslavy se nachází meandry pleistocenního 
stáří, které jsou výrazně zaříznuty ve spilitech. 
 
Geologické poměry 
 
Ve východní a jižní části se zachovaly málo přeměněné horniny svrchního prekambria 
(svrchního proterozoika barrandienu) – jílovité břidlice, prachovce a droby s výrazněji 
vystupujícími vložkami odolnějších vyvřelých metabazaltů - spilitů (např. Chlum). Severní 
a západní část je východním okrajem platformní jednotky limnického permokarbonu – 
plzeňské pánve. Tuto rozsáhlou příkopovou propadlinu vyplňuje až 1000 m mocné souvrství 
sedimentů mladšího paleozoika (slepence, pískovce, arkózy, jílovce, prachovce, místy 
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i uhelné sloje), které pocházejí ze štěrků a písků přinášených řekami do původního jezera. 
O vegetaci u karbonských jezer svědčí nálezy otisků kmenů a listů stromovitých plavuní rodu 
Lepidodendron, rýhované kmínky stromovitých přesliček rodu Calamites a zejména otisky 
lístků a listových vějířů kapradin a kapradinám podobných rostlin. Kromě lokalit v blízkém 
okolí Plzně byly nalezeny i u Třemošenského rybníka a na Bílé Hoře. Překryvné útvary 
představují 20-60 m mocné uloženiny z mladších třetihor – neogénu (štěrky, písky a jíly) 
v západní a jihozápadní části, sedimenty říčních teras (štěrkopísky a písky ve třech výškových 
úrovních) markantní např. v terasovitých stupních Berounky u Bílé Hory, a pleistocénní 
spraše a sprašové hlíny. Ty se v minulosti těžily jako cihlářská surovina a byly v nich 
nalezeny pozůstatky velkých savců z poslední würmské doby ledové (v bývalé cihelně na 
Košutce části koster divokých koní, srstnatého nosorožce a mamutů). Úpatí údolních svahů 
pokrývají svahové sedimenty, povrch údolních niv tvoří povodňové hlíny. Rozsáhlé plochy 
zaujímají antropogenní uloženiny (zavážky, navážky, skládky atd.). (převzato z: [9]) 
 
Geologické poměry v území trasy 
 
Převážná část trasy komunikace I/20 od jihu k severu přibližně kopíruje směr toku řeky 
Úslavy. Od části Plzeň-Koterov až po střed úseku Sládkova – Cvokařská je komunikace I/20 
situována v oblasti budované neogenními písky až štěrky, zčásti překrytými pleistocenními 
sprašemi a sprašovými hlínami. Jejich podložím jsou bazalty, andezitobazalty a tufy 
proterozoického stáří. 
Od střední části úseku Sládkova – Cvokařská až k mostu přes Berounku v úseku Těšínská – 
Na Roudné prochází trasa komunikace oblastí antropogenních navážek, místy fluviálními a 
limnickými hlínami, písky a štěrky holocénního stáří. Podložím jsou horniny svrchního 
karbonu. 
V úseku severně od ulice Na Roudné v oblasti Boleveckého rybníka trasa komunikace I/20 
prochází kamenitými až hlinitokamenitými fluviálními sedimenty a výchozy podloží - 
nýřanských vrstev svrchního karbonu. Geologická mapa zájmové oblasti (s vyznačením 
komunikace I/20) je dokumentována na obrázku 2 v příloze č. B.2. – Geologické a 
hydrologické posouzení. 
 
Proterozoikum: 
Neoproterozoikum je zastoupeno bazalty, andezitobazalty a tufy. Tvoří podloží hornin 
neogénu a kvartéru v jižní části komunikace I/20 v oblasti Východního předměstí cca po 
polovinu úseku Sládkova – Cvokařská. V trase komunikace nevystupuje na povrch ve formě 
výchozů, avšak může být zastiženo výkopovými pracemi. 
Karbon: 
Svrchní karbon je reprezentován nýřanskými vrstvami kladenského souvrství, spadajícího do 
stratigrafických stupňů westfal D až kantabr. Nýřanské vrstvy jsou zastoupeny slepenci a 
arkózovitými pískovci. Na povrch vystupují při severním konci komunikace I/20 a tvoří též 
hlubší podloží celé střední a severní části komunikace zhruba od poloviny úseku Sládkova – 
Cvokařská. 
Neogén: 
Neogén je zastoupen štěrky, písčitými štěrky a štěrkovitými písky, patrně fluviálního původu. 
Vyskytují se při jižním konci komunikace I/20 na plošině mezi údolími řek Úhlavy a Úslavy. 
Kvartér: 
Je zastoupen fluviálními písky a štěrky pleistocenních teras řek, eolickými sprašemi a 
sprašovými hlinami téhož stáří. Vyskytují se převážně v oblasti Východního předměstí při 
jižním konci komunikace I/20. V nivách Úslavy a Mže, ve střední části komunikace I/20, je 
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kvartér zastoupen holocenními fluviálními písky a štěrky pestrého složení a rovněž blíže 
neurčenými antropogenními navážkami. 
 
Přírodní zdroje 
 
Nerostné suroviny 
 
Z analýzy nerostného surovinového potenciálu kraje vyplývá, že Plzeňský kraj patří mezi 
oblasti ČR, které jsou poměrně bohaté na nerostné surovinami. Do budoucna se však 
neuvažuje s významnou změnou trendu v jejich využívání jejich ložisek. Nadále zůstane 
nejvýznamnější surovinou kaolín používaný pro papírenský průmysl. Předpokládá se těžba 
dalších ložisek soustředěných v Plzeňské aglomeraci. Stejný výhled má těžba živců 
(Domažlicko) a jílu (Plzeňsko) pro keramický průmysl, který je důležitým odvětvím 
hospodářské základny kraje. Z dalších významnějších nerostných surovin je možno uvést 
např. černé uhlí (mirošovská a skořická pánev, Nýřanská kotlina), železné rudy, rudy 
barevných kovů, cihlářské hlíny a další rudní i nerudní suroviny. Potřeba stavebního kamene 
a štěrkopísku (štěrkopísky do betonů) zaznamená pravděpodobně, s ohledem na značný 
rozvojový potenciál některých území kraje, v budoucnu nárůst. To může vést k potřebě 
otvírek nových ložisek zejména na Tachovsku. Přitom může dojít ke střetům se zájmy 
ochrany přírody a krajiny. [18] 
 
Dle údajů v Surovinovém informačním subsystému (SURIS) [20] se na území města Plzně 
nacházejí 2 chráněná ložisková území (CHLÚ): 12030000 - Dolní Vlkýš (jíly keramické 
nežáruvzdorné), 52239000 - Vejprnice (stopové a vzácné prvky – germanium; černé uhlí) 
(zároveň se jedná o zrušenou ložiskovou plochu – území s dřívější hlubinnou těžbou). Dále 
se zde nacházejí 2 ložiskové výhradní plochy: 302480000 - Litice u Plzně-Dubová hora 
(zároveň dobývací prostor 70718 – Litice (stavební kámen; současná povrchová těžba)) 
a 304720000 – Bukovec (zároveň dobývací prostor 70444 Bukovec (štěrkopísky; občasná 
povrchová těžba)). Na území města se nachází ještě vytěžené ložisko stavebního kamene 
(302490002 – Koterov (dobývací prostor 70575 – Koterov; povrchová těžba)). 
Všechna surovinová ložiska se nacházejí mimo plánovanou trasu záměru, kterou nebudou 
dotčena. 
 
 

C.2.5. Fauna a flóra 
 
Ekosystémy 
 
Potenciální vegetaci tvoří ve vyšších polohách acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum), 
na kyselých karbonských sedimentech nižších poloh jsou význačné acidofilní doubravy 
(Genisto germanicae-Quercion), místy s autochtonní borovicí, na ostrůvcích bohatších 
substrátů i fragmenty teplomilných doubrav (Potentillo albae-Quercetum), výše i květnaté 
bučiny svazu Fagion. V údolích větších toků, zvláště ve východní části území, je mozaika 
acidofilních doubrav (Genisto germanicae-Quercion) a dubohabřin (Melampyro nemorosi-
Carpinetum), na skalách jsou přítomny i reliktní bory (Dicrano-Pinion). Na skeletových 
svazích jsou vyvinuty suťové lesy (Aceri-Carpinetum). Kolem toků jsou luhy, převážně 
asociace Stellario-Alnetum glutinosae. Řídké jsou rašelinné bory, náležející pravděpodobně 
do svazu Sphagnion medii, a rašelinné březiny (Betulion pubescentis). Primární bezlesí je 
velmi vzácné, jsou zde přítomné fragmenty skalní stepi (Alysso-Festucion pallentis). 
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Náhradní vegetaci tvoří louky svazu Calthion a řidčeji snad i Molinion, které přecházejí 
v rašelinné louky svazu Caricion fuscae. Na humolitech byla vyvinuta i rašeliništní 
společenstva svazu Caricion demissae. Lemy odpovídají vegetaci svazu Trifolion medii. 
Křoviny náležejí vesměs ke svazu Prunion spinosae. [6]  
 
Současný stav bioregionu a ekosystémů 
 
Jedná se o hustě zastavěné území intravilánu města Plzně. Naplánovaná trasa záměru zasahuje 
do říčních niv řeky Úslavy a Berounky. 
Flóra je dosti pestrá, s řadou mezních prvků různého charakteru s některými prvky 
exklávními. Roste zde převaha středoevropských lesních druhů, avšak např. jaterník 
trojlaločný (Hepatica nobilis) a lecha jarná (Lathyrus vernus) jsou poměrně řídké. Dosti 
početně sem zasahují druhy subatlantské, resp. západní migranty, např. bělozářka liliovitá 
(Anthericum liliago). Mezními prvky jsou slabší termofyty, které zde vyznívají ze středních 
Čech, např. bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), prorostlík srpovitý (Bupleurum 
falcatum), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), ad. Významným jevem je exklávní 
přítomnost perialpidských druhů, k nimž náleží kostřava ametystová (Festuca amethystina), 
třtina pestrá (Calamagrostis varia), lněnka zobánkatá (Thesium rostratum), vřesovec pletový 
(Erica herbacea) a hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus). 
Bioregion je charakteristický ochuzenou faunou hercynské zkulturnělé krajiny. V říčních 
údolích plzeňské pánve jsou patrné fragmenty teplomilných společenstev přesahujících ze 
sousedních bioregionů Karlštejnského (1.18) a Křivoklátského (1.19), k nimž náleží např. 
nesytka česká. Řeky horních toků náležejí převážně lipanovému, v Plzeňské pánvi 
parmovému pásmu, četné drobné vodní toky náležejí do pstruhového pásma. 
 

Biologický průzkum území 
 

Flóra 

Poloha zkoumaného území 

Zkoumané území se nachází v poli 6246c floristického síťového mapování. Z hlediska 
fytogeografického členění ČR spadá do květenné oblasti českého mezofytika do 
fytogeografického okresu 31. Plzeňská pahorkatina (podokres 31a. Plzeňská pahorkatina 
vlastní). Lokality s místy průzkumu – místa popisovaná v textu jsou v mapové příloze níže. 
Lokality jsou číslovány od severu k jihu (podél tras navrhované silniční komunikace).  
Průzkum lokalit byl proveden několikerou pochůzkou na vybraných vytipovaných lokalitách 
prvků krajiny (VKP nebo SES), případně v místech zásahu navrhované trasy směrem k VKP 
ze zákona. Pochůzky po trase byly realizovány na konci vegetačního období (srpen – září) a 
postrádají tedy druhy vrcholného vegetačního období a jarního aspektu. Je ovšem otázkou, 
zda v převážně devastovaných a ruderalizovaných porostech podle vodních toků a uvnitř 
města Plzeň lze najít skutečně významné lokality s výskytem chráněných a ohrožených druhů 
květeny ČR. Výsledky průzkumu naopak ukázaly, že ani v nejlepším případě mokřadní 
plochy nebyly takové kvality, aby zde byly nalezeny druhy chráněné podle zákona o ochraně 
přírody a příslušné vyhlášky MŽP. Nelze proto předpokládat, že by případný průzkum lokalit 
v jiném období přinesl nějaké nové objevy nebo výsledky, na vině tomu je jednak okolní 
devastované městské prostředí a současně plochy okolo vodních toků a stávající železniční 
trati, které byly často devastovány povodněmi a dopravou. 

Botanický průzkum 
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Obr. 42 - Mapka zkoumaných lokalit v úvodu trasy – od severu (Roudné a okolí) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Stráň nad řekou nad zahradami nad Berounkou – Plzeň – Roudné (lokalita 
okraje VKP Roudenské lomy a severní okraj biokoridoru podle Berounky – 
v mapce pod č.1) 

 
V těchto místech bude pravděpodobně silnice najíždět přes údolí řeky Berounky na mostní 
těleso. Nad hranou srázu je krátký pás eutrofizované louky a  pole, přímo na hraně přechází 
obdělávaná půda v oplocenou zahradu. Úzký lem lesa je eutrofizovaný a neobsahuje 
ochranářsky zajímavé druhy rostlin. Nalezneme zde např. psineček obecný (Agrostis 
capillaris), třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), kostřavu červěnou (Festuca rubra), 
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), starček vejčitý (Senecio ovatus), kerblík lesní 
(Anthriscus sylvestris), třtinu křovištní (Calamagrostis epigeios), vratič obecný (Tanacetum 
vulgare), o silné eutrofizaci vypovídají druhy jako kopřiva dvoudommá (Urtica dioica) nebo 
pýr plazivý (Elytrigia repens). Jsou zde přítomny semenáče rostlin ze sousední zanedbané 
zahrady – javor klen (Aces pseudoplatanus), dub zimní (Quercus petrea) nepůvodní dub 
červený (Quercus rubra). 
Na strmém svahu je oplocená, silně zanedbaná zahrada. Je tvořena v podstatě hustou změtí 
různých dřevin různého stáří, podrost je chudý nebo místy chybí. Mezi stromy se vyjímají 
velké staré duby zimní (Quercus petrea). Další dřeviny jsou javor mléč (Acer platanoides), 
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), borovice lesní (Pinus sylvestris), třešeň ptačí (Prunus 
avium), z keřů je zastoupena líska obecná (Corylus avellana), růže (Rosa sp.), hloh 
(Crataegus sp.), bez hroznatý (Sambucus racemosa), krušina olšová (Frangula alnus) a trnka 
obecná (Prunus spinosa). Již zmíněné chudé a málo pokryvné bylinné patro tvoří kopřiva 
dvoudommá (Urtica dioica), kakost smrdutý (Geranium robertianum), vlašovičník větší 
(Chelidonium majus) a ojedinělé konvalinky (Convallaria majalis). 
ochranářsky významné a chráněné druhy rostlin – nebyly nalezeny a jejich výskyt není 
dále předpokládán  
hodnota biotopu – z botanického a vegetačního hlediska bez významné hodnoty 
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2. Niva řeky Berounky – louka v zátoce (lokalita leží na okraji a uvnitř 
nadregionálního - regionálního biokoridoru podle řeky Berounky – v jeho 
proložených biocentrech a současně v nivě řeky – tedy uvnitř VKP ze zákona - 
viz mapa pod č.2) 

 
Plánovaná silnice (pravděpodobně) přemostí louku v nivě řeky. Jedná se o střídavě vlhkou 
louku s porostem tvořeným pravděpodobně ze svazu Molinion s přechody k nivním loukám 
svazu Alupecurion. Přestože není louka kosena, dosahuje jisté přírodovědné hodnoty. 
Dominují zde trávy jako psárka luční (Alopecurus pratensis), srha říznačka (Dactylis 
glomerata), místy medyněk měkký (Holcus mollis), pýr plazivý (Elytrigia repens – v nivě 
řeky není ruderálním druhem, ale druhem původním), psineček tenký (Agrostis tenuis), 
bojínek luční (Phleum pratense) a jistě i další druhy. Z dvouděložných rostlin se uplatňují 
mnohé diagnostické druhy svazu Molinion – mochna bílá (Potentilla alba), svízel severní 
(Galium boreale), bukvice lékařská (Betonica officinalis). Roztroušeně se vyskytuje smldník 
jelení (Peucedanum cervaria). Z dalších zde hojných a celkově běžných rostlin lze jmenovat 
druhy kostival lékařský (Symphytum officinale), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), 
ptačinec hajní (Stellaria nemorosum), svízel bílý (Galium album), kakost luční (Geranium 
pratense), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), hrachor luční (Lathyrus pratensis), 
toten lékařský (Sanguisorba officinalis), přeslička rolní (Equisetum arvense), lnice květel 
(Linaria vulgaris), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), chrastavec rolní (Knautia 
arvensis), knotovka bílá (Melandrium album), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), kerblík 
lesní (Anthriscus sylvestris), lilek potměchuť (Solanum cf. dulcamara), chrpa luční 
(Centaurea jacea), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) a další. 
Mírnou ruderalizaci ukazuje výskyt druhů jako je pcháč oset (Cirsium arvense), lopuch 
(Arctium sp.), vratič obecný (Tanacetum vulgare) nebo pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris). 
Směrem na jihovýchod (ke svahu pod seřadištěm Roudné) je ruderalizace silnější a kromě již 
zmíněných druhů přibývá kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), ostružiník (Rubus sp.), chrastice 
rákosová (Phalaris arundinacea) a místy i vzrostlý nálet pionýrských dřevin – bříza bělokorá 
(Betula pendula) a topol osika (Populus tremula). 
ochranářsky významné druhy : 
Červený seznam ČR : 
Potentilla alba (C4) – roztroušeně až hojně po celé louce 
Galium boreale (C4) – roztroušeně po lokalitě 
Peucedanum cervaria (C4) – roztroušeně až vzácně po celé lokalitě 
 
Druhy chráněné podle vyhlášky MŽP č. 392/1995 Sb. se v lokalitě nevyskytují. 
 
Hodnota biotopu a doporučení – z přírodovědného hlediska je tento biotop nejhodnotnější 
v rámci celého zkoumaného území. Louka je však nekosená a mírně ruderalizovaná. Po 
konzultaci s botanikem Západočeského muzea v Plzni (pí. Nesvadbová) nebyl biotop oceněn 
jako výjimečně významný, podobných společenstev se v okolí (v nivě) vyskytuje více. 
Doprůzkum území v plné vegetační sezóně (červen, červenec) by byl vhodný, není však 
nezbytně nutný. Zejména proto, že prostor nebude silnicí přímo zasažen, ale bude přemostěn 
(vybetonování, oštěrkování prostoru pod mostem by však vhodné nebylo). 
 

3. Pod seřadištěm (lokalita na okraji VKP niva Berounky a v nadregionálním 
biokoridoru podle Berounky – součást proložených biocenter) 
 
Mezi železničním seřadištěm a vlastní nivou řeky je silně zruderalizovaný prostor. Byl zde 
pravděpodobně v dávné době sad (několik jabloní a hrušeň). Dnes zde dominuje bez černý 
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(Sambucus nigra), bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), trnovník 
akát (Robinia pseudo-accacica), hloh (Crataegus sp.), růže (Rosa sp.), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), javor mléč (Acer platanoides), vrba křehká (Salix fragilis) a vrba jíva (S. caprea). 
Po dřevinách se pne plamének plotní (Clematis vitalba), loubinec popínavý (Partenocytissus 
inserta) a chmel otáčivý (Humulus lupulus).V podrostu těchto stromů a keřů najdeme širokou 
paletu ruderálních druhů – kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), ostružiník (Rubus sp.), pýr 
plazivý (Elytrigia repens), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), třtina křovištní 
(Calamagrostis arundinacea), vratič obecný (Tanacetum vulgare), hluchavka bílá (Lamium 
album), svízel přítula (Galium aparine), kuklík městský (Geum urbanum), kerblík lesní 
(Anthriscus sylvestris), lipnice hajní (Poa nemoralis), mydlice lékařská (Saponaria 
officinalis), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a mnoho dalších druhů. Na několika 
místech stromy ustupují a vyvíjí se zde společenstvo buď s dominantní třtinou křovištní 
(Calamagrostis arundinacea) nebo světliny zarostlé neprostupnou směsí ostružiníku (Rubus 
sp.) a výše uvedených lián.  
Z uvedeného přehledu je patrné, že se jedná o silně ruderální vegetaci bohatou na nepůvodní 
druhy rostlin (zlatobýl kanadský, loubinec popínavý nebo trnovník akát). 
ochranářsky významné druhy rostlin (chráněné) – nebyly nalezeny a jejich výskyt není 
předpokládán ani v plné vegetační sezóně 
hodnota biotopu – z botanického a vegetačního hlediska bez jakékoli hodnoty 
 
 4. Niva – těsné okolí řeky (součást proloženého biocentra i biokoridoru 
nadregionálního, respektive regionálního biokoridoru v jeho ose podle řeky Berounky - 
v mapě pod č.4) 
 
Podél řeky je  úzký pás pobřežní vegetace a na ní navazujících porostů. Vegetace zde má 
poměrně zachovalé druhové složení, díky malému plošnému rozsahu však není zvláště cenná. 
Navíc sem v jižní části zasahují vysloveně ruderální druhy z přilehlého náspu železničního 
seřadiště. Stromové patro je málo pokryvné a uplatňuje se v něm hlavně olše lepkavá (Alnus 
glutinosa), vrba křehká (Salix fragilis), bříza bělokorá (Betula pendula) a topol osika 
(Populus tremula). Po stromech se pne typická liána lužních lesů – chmel otáčivý (Humulus 
lupulus). V bylinném patře dominuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), dále 
hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), pýr plazivý 
(Elytrigia repens), místy lopuch (Arctium sp.), vratič obecný (Tanacetum vulgare), vikev 
ptačí (Vicia cracca), opletka obecná (Fallopia convolvulus), pelyněk černobýl (Artemisia 
vulgaris), srha říznačka (Dactylis glomerata), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) nebo čistec 
hajní (Stachys sylvatica). 
ochranářsky významné (chráněné) druhy rostlin – nebyly nalezeny a jejich výskyt není 
předpokládán ani v plné vegetační sezóně 
hodnota biotopu – z botanického a vegetačního hlediska bez významné hodnoty 
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Obr. 43 - Mapka další významné části botanicky zkoumaného území s jednotlivými segmenty 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5. Za Intersparem (lokalita na okraji nivy Úslavy – VKP, , území zahrádek a 
rozptýlené zeleně)  
 
Za supermarketem Interspar prochází plánovaná trasa silnice přes objekty zahrádek a 
drobných řemeslnických stavení. Kromě pěstovaných druhů (kultivarů) rostlin v zahradách se 
zde vyskytuje pouze ruderální vegetace okrajů silnic a plotů nebo neobhospodařovaných 
zahrádek. Z druhů častých a zde zastoupených lze jmenovat třtinu křovištní (Calamagrostis 
epigeios), ostružiník (Rubus sp.), plamének plotní (Clematis vitalba), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), topol osika (Populus tremula), vratič obecný (Tanacetum vulgare) nebo šťovík 
kadeřavý (Rumex crispus). Roste zde samozřejmě celá řada dalších druhů zahradních plevelů 
a rostlin podobných stanovišť, podávat kompletnější výčet je však zcela neúčelné. 
ochranářsky významné (chráněné) druhy  rostlin – nebyly nalezeny a jejich výskyt není 
předpokládán  
hodnota biotopu – z botanického a vegetačního hlediska bez jakékoli hodnoty 
 

6. Bývalá louka jižně od areálu zahrádek (na okraji nivy Úslavy – VKP, okrajov ě i 
část regionálního biokoridoru 85k03, v mapě č.6) 

Zde trasa silnice na severu prochází prostorem s plochou pokrytou panely a hromadami 
zeminy (pravděpodobně skrývky), plocha byla v minulosti pravděpodobně zaplavena. 
Můžeme zde nalézt celou řadu ruderálních druhů (v hustých a vysokých porostech) jako je 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), lopuch (Arcitium 
sp.), lebeda (Atriplex sp.), vratič obecný (Tanacetum vulgare), pcháč oset (Cirsium arvense), 
mrkev obecná (Daucus carota), locika kompasová (Lactuca seriola), heřmánkovec přímořský 
(Matricaria maritima) nebo sveřep jalový (Bromus strelis). Roste zde samozřejmě celá řada 
dalších druhů zahradních plevelů a rostlin podobných stanovišť, podávat jejich kompletnější 
výčet je však zcela neúčelné. Dále na jih pokračuje plocha jako kosená louka, pravděpodobně 
v minulosti přeoraná a osetá vysokoprodukčními travinami. Roste zde zejména srha říznačka 
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(Dactylis glomerata), pampeliška (Taraxacum sect. ruderalia), kontryhel (Alechemilla sp.) a 
jetel plazivý (Trifolium repens).  
ochranářsky významné (chráněné) druhy  rostlin – nebyly nalezeny a jejich výskyt není 
předpokládán  
hodnota biotopu – z botanického a vegetačního hlediska bez jakékoli hodnoty. 
 

7. Louka u statku – (na okraji nivy Úslavy – VKP a okrajová součást 
regionálního biokoridoru podle řeky Úslavy – louka od cesty k mostu do Lobz severně 
v mapce č.7) 
 
Místo by zasáhla pouze silniční varianta 1. Louka je kosená, druhově chudá, dominuje srha 
říznačka (Dactylis glomerata), pampeliška (Taraxacum sect. ruderalia), kontryhel 
(Alchemilla sp.), jetel plazivý (Trifolium repens), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), 
ovsík vyvýšený (Arrhenaterum elatius), psineček tenký (Agrostis tenuis) a několik dalších 
běžných lučních druhů. U cesty v příkopu se nachází ruderální vegetace – vratič obecný 
(Tanacetum vulgare), ostružiník (Rubus sp.), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), zlatobýl 
kanadský (Solidago canadensis, neofyt), javor jasanolistý (Acer negundo, neofyt), komonice 
lekářská (Melilotus officinale), lopuch (Arctium sp.), hadinec obecný (Echium vulgare) a další 
druhy méně významných rostlin. 
ochranářsky významné (chráněné) druhy rostlin – nebyly nalezeny a jejich výskyt není 
předpokládán  
hodnota biotopu – z botanického a vegetačního hlediska bez hodnoty.  
 
  8. Louka u statku  dál od řeky (louka na okraji VKP podle Úslavy v mapce pod 
č.8) 
 
V jižních částech travnatého prostoru je bývalé pole oseté vojtěškou, k ní se přidávají další 
druhy jako je jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), pampeliška(Taraxacum sect. ruderalia), 
srha říznačka (Dactylis glomerata) nebo ovsík vyvýšený (Arrhenaterum elatius). V severní 
části je kosená, druhově chudá louka, v minulosti pravděpod. přeoraná a znovu osetá. 
Dominuje zde srha říznačka (Dactylis glomerata), jetel plazivý (Trifolium repens), mrkev setá 
(Daucus carota), kopinatý (Plantago lanceolata), kakost luční (Geranium pratense), bojínek 
luční (Phleum pratense), pryskyřník plazivý (Ranunuculs repens), šťovík luční (Rumex 
pratensis) a další běžné luční druhy. 
ochranářsky významné (chráněné) druhy rostlin – nebyly nalezeny a jejich výskyt není 
předpokládán  
hodnota biotopu – z botanického a vegetačního hlediska bez významné hodnoty. 
 
 

9. Železniční násep a navazující stráň (místo bývalé důlní těžby a navážky, 
v mapce pod č.9) 
 
V místě se nachází křovitá a stromová vegetace. Skládá se v podstatě víceméně jen 
z ruderálních druhů, případně zde najdeme bývalé, dnes již silně zarostlé a ruderalizované 
drobné zbytky výsadby ovocných dřevin. Místy zde jsou černé skládky a navážky. 
Stromové a keřové patro tvoří jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), růže (Rosa sp.), ostružiník 
(Rubus sp.), trnovník akát (Robinia pseudo-accacia, neofyt), slivoň švestka (Prunus 
domestica), jabloň domácí (Malus domestica), bříza bělokorá (Betula pendula), bez černý 
(Sambucus nigra), topol osika (Populus tremula), vrba křehká (Salix fragilis), vrba jíva (Salix 
caprea), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), pámelník bílý 
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(Symphoricarpos rivularis, neofyt), jírovec maďal (Aesculus hyppocastanum, nepůvodní), 
ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) nebo střemcha obecná (Prunus padus). Z lián najdeme 
zplanělý plamének plotní (Clematis vitalba) a loubinec popínavý (Parthenocyssus inserta, 
nepůvodní). 
V řídkém podrostu najdeme druhy pýr plazivý (Elytrigia repens), kopřiva dvoudomá (Urtica 
dioica), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis, 
neofyt), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), 
vratič obecný (Tanacetum vulgare), pampeliška (Taraxacum sect. ruderalia), hluchavka bílá 
(Lamium album), kuklík městský (Geum urbanum), ptačinec žabinec (Stellaria media), 
ptačinec hajní (Stellaria nemorum), pcháč oset (Cirsium arvense), mrkev setá (Daucus 
carota), štětka planá (Dipsacus fullonum), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis, 
neofyt), vikev ptačí (Vicia cracca),  kakost smrdutý (Geranium robertianum) a další podobné. 
Některá místa v jižní části plochy jsou o něco hodnotnější – nevyskytují se zde v takové míře 
nitrofilní druhy a neofyty. Najdeme mimo již zmíněných druhů i kapraď samec (Dryopteris 
filix-mas), lísku obecnou (Corylus avellana), borovici lesní (Pinus sylvestris), metličku 
křivolakou (Avenella flexulosa), jahodník obecný (Fragaria vesca), lipnici hajní (Poa 
nemoralis), dub letní (Quercus robur), violku lesní (Viola riviniana) nebo hloh (Crataegus 
sp.). Místy dosti hojně do ploch proniká trnovník akát (Robinia pseudoaccacia). 
ochranářsky významné (chráněné)druhy rostlin  – nebyly nalezeny a jejich výskyt není 
předpokládán  
hodnota biotopu – z botanického a vegetačního hlediska bez jakékoli hodnoty. 
 

10. Mokřina (malá plošně omezená plocha na okraji vloženého lokálního 
biocentra 75c04 – součásti biokoridoru podle řeky Úslavy, cennější prostor, v mapě pod 
č.10) 
 
Týká se pouze varianty 1, která okrajově zasahuje do míst, kde je mokřina. Jedná se o vlhkou 
nekosenou louku, která ve své severozápadní části přechází do mokřadu s vodou nad 
povrchem půdy. Lokalita je středně eutrofizovaná (zřejmě vlivem povodní). Na sušších 
místech plochy dominuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), hojný je pcháč oset 
(Cirsium arvense), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 
nebo tužebník jilmový (Filipendula ulmaria). Na místech se stagnující vodou dominují ostřice 
štíhlá (Carex cf. acuta), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), orobinec širokolistý (Typha 
latifolia), karbinec evropský (Lycopus europaeus), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), svízel 
bahenní (Galium palustre), vrbovka (Epilobium sp.) a některé další běžné mokřadní druhy. 
Louka je dlouhodobě nekosená a je zde řídký nálet stromů – olše lepkavá (Alnus glutinosa), 
vrba křehká (Salix fragilis), bříza bělokorá (Betula pendula) a javor jasanolistý (Acer 
negundo). 
ochranářsky významné (chráněné) druhy rostlin – nebyly nalezeny a jejich výskyt není 
předpokládán  
hodnota biotopu – z botanického a vegetačního hlediska bez významné hodnoty. 
 
  11. Nekosená louka u řeky Úslavy na sever od „mokřiny“ (součást VKP i reg. 
biokoridoru podle Úslavy v mapě pod č.11) 
 
Místa průzkumu by byla významněji zasažena silniční variantou 1, varianta 2 by zasáhla jen 
okrajově. Jedná se o nekosenou, středně ruderalizovanou nivní louku ze svazu Alopecurion. 
Dominují trávy jako psárka luční (Alopecurus pratensis), bojínek luční (Phleum pratense), 
metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), srha říznačka 
(Dactylis glomerata), ovsík vyvýšený (Arrhenaterum elatius), kostřava červená (Festuca 
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rubra). Z dvouděložných je hojný pcháč oset (Cirsium arvense), krvavec toten (Sanguisorba 
officinalis), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), jitocel kopinatý (Plantago lanceolata), 
místy chrpa luční (Centaurea jacea), svízel bílý (Galium album), tužebník jilmový 
(Filipendula ulmaria), hrachor luční (Lathyrus pratensis), žebříček obecný (Achilea 
millefolium), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis, neofyt), vikev ptačí (Vicia cracca), 
kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), pýr plazivý (Elytrigia repens) a další. V pěšinkách 
dominuje sešlapávání tolerující jitrocel kopinatý (Plantago major) a jílek vytrvalý (Lolium 
perenne). 
ochranářsky významné (chráněné) druhy rostlin – nebyly nalezeny a jejich výskyt není 
předpokládán  
hodnota biotopu – z botanického a vegetačního hlediska významné hodnoty. 
 
 12. Jižní část silnice podél kolejí (doprovodné plochy v místech ukončení silniční 
stavby u železničního tělesa) 
 
Dále na jih od sjezdu na „Vyšehradě“ (směr Lobzy) vede trasa silnice v těsné blízkosti kolejí. 
Zde nalézáme běžnou městskou ruderální flóru s řadou neofytů. Častý je na ploše nálet 
pionýrských dřevin nebo drobné výsadby okrasných stromů (např. hlošina úzkolistá – 
Eleagnus angustifolia). Místy je vegetace o něco zachovalejší, zejména na suchých místech 
náspu, vzdáleně připomíná vegetaci svazu Arrhenaterion. 
Z druhů lze přítomných na ploše lze jmenovat topol osika (Populus tremula), třtina křovištní 
(Calamagrostis epigeios), kostřava ovčí (Festuca ovina), ovsík vyvýšený (Arrhenaterum 
elatius), růže (Rosa sp.), vikev ptačí (Vicia cracca), psineček tenký (Agrostis tenuis), kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica), vratič obecný (Tanacetum vulgare), trnka obecná (Prunus 
spinosa), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), vrba jíva (Salix caprea), chrastavec rolní 
(Knautia arvensis), pcháč oset (Cirsium arvense), locika kompasová (Lactuca seriola), 
mydlice lékařská (Saponaria officinalis), bříza bělokorá (Betula pendula), chrpa luční 
(Centaurea jacea), mrkev setá (Daucus carota), dub letní (Quercus robur, semenáčky), dub 
červený (Quercus rubra, semenáčky, nepůvodní), mochna stříbrná (Potentilla argentea), 
komonice lékařská (Melilotus officinalis), jetel luční (Trifolium pratense), jetel plazivý 
(Trifolium repens), žebříček obecný (Achilea millefolium), hadinec obecný (Echium vulgare), 
bér (Setaria sp.), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), rýt žlutý (Reseda lutea), srha 
říznačka (Dactylis glomerata), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) a další.  
ochranářsky významné (chráněné) druhy rostlin – nebyly nalezeny a jejich výskyt není 
předpokládán  
hodnota biotopu – z botanického a vegetačního hlediska bez hodnoty. 
 

Závěr 

Během floristického průzkumu provedeného vícekrát mimo hlavní období vegetační sezóny 
byla zaznamenána pravděpodobně větší část z celkového počtu rostlinných druhů 
vyskytujících se ve zkoumaném území navržených variant silniční komunikace Plzeň. 

V porostech okolo úseků navržené silnice převažuje polopřirozená nebo zejména na území 
průmyslových objektů, lad, seřadišť a komunikací druhotná ruderální a synantropní květena 
související s prostředím města a nacházející se v okolí rozplavujících se vodních toků.. 

Pro samotnou trasu komunikace je typický výskyt zejména ruderálních bylinných druhů, mezi 
kterými se vyskytují jak jednoleté nebo dvouleté druhy, tak druhy vytrvalé. Zajímavostí je 
výskyt některých teplomilnějších druhů na úhorech, což jsou ve srovnání s okolními biotopy 
sušší a teplejší stanoviště (na bezvodých odkrytých náspech), kam tyto výskyt těchto druhů 
vyznívá zřejmě z  květenné oblasti termofytika. 
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Ve zkoumaném území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný rostlinný druh uvedený v příloze 
III. vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Nebyly zde nalezeny ani druhy a společenstva, které 
by byly vysloveně vzácné, ohrožené nebo reliktní. 
 
Fauna  
 
Zoologický průzkum 
 
V území navržené stavby silnice byl v letním období 2006 (srpen – září) proveden základní 
zoologický průzkum podle map silnice navržené k realizaci. Doba kdy byl zoologický 
průzkum prováděn již byla po běžné hnízdní době ptáků, přesto lze dle některých znaků na 
hnízdění u několika druhů uvažovat. 
Pro zjištění stavu fauny  byly jako podklady shromážděny: základní publikovaná odborná 
literatura, regionální literatura, podklady z chráněných území, mapy státní správy a  
pozorování odborné veřejnosti (včetně předchozích průzkumů) na zájmové lokalitě. Údaje 
byly porovnány s terénními pochůzkami a přímými pozorováními. Byly vyhodnoceny možné 
vlivy a navržena opatření pro dostatečnou minimalizaci zásahů.   
Metody získávání materiálu : fauna byla sledována při terénních pochůzkách vizuálně (i za 
pomocí dalekohledu), přímým odchytem, odchytem do síťky, i procházením porostů v 
průběhu celého období. Ve večerních a v nočních hodinách probíhalo určování dle 
akustických projevů. Získané údaje posloužily pro zjištění biodiverzity a kvantity fauny.     
 
Na lokalitě byl zjištěn výskyt celkem 11 chráněných druhů živočichů. Sedm druhů patří mezi 
zvláště chráněné – ohrožené (výjimku k zásahu do biotopu vydává MMP), čtyři druhy patří 
mezi silně ohrožené (o výjimku je nutno požádat na Správě CHKO Český les), většina druhů 
chráněných se v lokalitách zdržuje převážně na lovu (není to jejich odpovídající biotop uvnitř 
města) a jen část se přizpůsobila a vyskytuje se trvale. Většina zjištěných druhů patří k běžné 
fauně křovinných společenstev a okrajů lesů střední Evropy. 
Přestože fauna ptáků byla zjišťována až po skončení hnízdního období, lze ze struktury 
biotopů poměrně dobře "rekonstruovat" složení hnízdní synusie. Nelze ale vyloučit 
přítomnost minimálně jednoho dalšího zvláště chráněného druhu na lokalitách průzkumu - 
ťuhýka obecného (Lanius collurio). Ten se ale vyskytuje v celém širším okolí poměrně běžně 
a realizací stavby by jeho populace v území nebyla významně negativně ovlivněna (je závislý 
na biotopu luk s jednotlivě rostoucími stromy a křovinami). 
 
Seznam zjištěných druhů (druhy bez komentáře se objevují v trase prakticky plošně) : 
Bezobratlí (namátkově) 
Plži – Gastropoda 
Plzák lesní – Arion rúfus- okraj lesa a les u Roudného, okraj plochy u Vyšehradu 
Hlemýžď zahradní – Helix pomatia 
 
Hmyz (Insecta) 
Mravenec obecný Lasius niger- na sušších okrajích luk 
Škvor obecný Forficula auricularia 
Čmelák zemní Bombus terrestris O – zejména v okolí rumišť na loukách svahů nad Úslavou 
Kobylka hnědá Decticus campestris 
Saranče zelená Omocestus viridulus 
Cvrček polní Gryllus campestris 
Vosa obecná Paravespulus vulgaris 
Včela medonosná Apis mellifica 
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Vosa obecná Paravespula vulgaris 
Pilatka hálčivá  Pontania viminalis- les u Roudného 
Chrobák lesní Geostrupes stercorosus- les u Roudného 
Slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata 
Babočka kopřivová Aglais urticae 
Babočka paví oko Nymphalis io 
Bělásek ovocný Aporia crataegi 
 
Obojživelníci - Amphibia 
ropucha obecná - Bufo bufo  O - u Berounky v okolí nivy a také v okolí Úslavy na lukách  
skokan zelený Rana esculenta  SO – u toku Berounky – hlasový projev  
ropucha zelená Bufo viridis O – jeden exemplář pod Roudným 
 
Plazi - Reptilia 
ještěrka obecná  - Lacerta agilís  SO - běžný druh na náspech trati a seřadišť 
slepýš křehký - Anguis fragitis  SO - vyskytuje se v okrajích křovinatých ploch a zarostlých 
luk v dosahu lesa – Roudné, Vyšehrad   
 
Ptáci - Aves  
Bažant obecný – Phasianus colchicus – v trávě a křovích všude 
budníček menší - Phylloscopus collybita – u řeky 
červenka obecná - Erithacus rubeculla   
drozd zpěvný - Turdus philomelos 
holub hřivnáč – Columba palumbus  
koroptev polní Perdix perdix O – v porostech ruderálů u Úslavy 
linduška lesní - Anthus trivialis 
káně lesní – Buteo buteo – v oblasti Roudné 
kos černý – Turdus merula 
mlynařík dlouhoocasý – Aegithalos caudatus 
pěnice černohlavá - Sylvia atricapilla – křoviny na slunných místech 
pěnice pokřovní - Sylvia curruca – hlavně na svazích nad nivou 
pěnkava obecná - Fringilla coelebs  
pěvuška modrá - Prunella modularis  
poštolka obecná – Falco tinunculus 
puštík obecný – Stryx aluco - noční náslech proveden v údolí Úslavy 
rehek domácí - Phoenicurus ochruros  
rorýs obecný –  Apus apus O - jen zalétává nad lokalitu stavby lovit z města 
straka obecná – Pica pica 
strnad obecný - Emberiza citrinella  
sýkora modřinka – Parus  major 
sýkora koňadra – Parus caeruleus 
vlaštovka obecná - Hirundo rustica  O –  zalétává lovit na řeky 
vrána obecná šedá – Corvus corone cornix – podle Úslavy na plochách luk  
žluna zelená – Picus viridis – v doprovodných porostech řek 
 
Savci - Mammalia  
bělozubka šedá - Crocidura suavolens  
ježek západní – Erinaceus europeus - v zahradách a na Roudném 
myšice křovinná - Apodemus sylvaticus – v Roudném 
norník rudý - Clethrionomys glareotus 
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netopýr velký – Myotis myotis SO - létá nad lokalitu od okolní zástavby (Slovany-Lobzy)  
zajíc obecný – Lepus europeus – plošně v doprovodných porostech a lukách  
veverka obecná – Sciurus vulgaris O - spatřena v lese u Roudné 
 
Komentář k významným nalezeným druhům 
 
Na lokalitě byli nalezeni chránění živočichové podle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. a zákona 
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jejich výskyt v místě stavby je orientován na 
období migrace za potravou a hlavními místy pohybu jsou plochy u vodních toků - lesní, 
nivní nebo jiné typické lokality.  
Obecně lze konstatovat, že pro region Plzeňska je typická mírně ochuzená hercynská fauna 
s významnými druhy jako jsou ježek západní, rejsek horský, vydra obecná, tetřev, tetřívek, 
jeřábek, netopýr severní, kulíšek nejmenší, mlok skvrnitý a sýc rousný, ořešník kropenatý, 
jehlice rolní, ještěrka živorodá, zmije obecná. 
Nalezení živočichové byli objeveni nebo byl jejich výskyt potvrzen z jiných pramenů vesměs 
v kvalitnějších a odlehlejších lokalitách dále od stavby (biokoridory). Výskyt je většinou 
spojen s okolními biotopy a tak při zahájení stavby by měli být živočichové vyplašeni, 
případně po krátkém průzkumu transferováni na jiná vhodná stanoviště v okolí. Výskyt 
většiny živočichů je v krajině plošný a není divu, že řada z nich byla nalezena i na atypických 
opuštěných lokalitách podle železniční trati nebo na lada na okraji intravilánu města. 

Výsledky průzkumu jak již bylo výše uvedeno, jsou takové, že se dají považovat za průzkum 
celé trasy, samozřejmě s výjimkou ohrožených a chráněných druhů, které se vyskytují spíše 
v okolí cennějších lokalit (biocentra) než na trase jsou, ty by ale musel odhalit soustředěný 
průzkum podle celé stavby ve vegetačním období. 
 

C.2.6. Ekosystémy 
 
Bioregionální členění 
 
Území města Plzně patří podle Culka [6] do bioregionů 1.28 Plzeňský a 1.19 Křivoklátský. 
Křivoklátský bioregion zasahuje na území města jen nepatrným jihozápadním výběžkem. 
Zahrnuje velmi zachovalé (reprezentativní) přírodní prostředí nižších partií hercynské 
subprovincie.  
Na území města, stejně jako celého kraje převažující Plzeňský bioregion zabírá centrální 
sníženinu s vrchovinami (Švihovskou a jižní okraj Tepelské) a pahorkatinami (Plaskou a jižní 
okraj Jesenické), generelně ukloněnými k jejímu středu. Nachází se zde velmi monotónní 
biota, ochuzená o většinu teplomilných i troficky náročných druhů. V bioregionu jsou 
zastoupeny 3. dubo-bukový a 4. bukový vegetační stupeň, potenciálně acidofilní a borové 
doubravy, ostrůvky dubohabřin. Dnešní lesy jsou převážně kulturní bory, v bezlesí dominuje 
orná půda. Bioregion se nachází v mezofytiku a jeho plocha se v převážné části kryje 
s fytogeografickým podokresem 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní, 28f. Svojšínská 
pahorkatina, 28g. Sedmihoří a s jihozápadní částí podokresu 35a. Holoubkovské Podbrdsko. 
Podle Skalického se jedná o vegetační stupně suprakolinní až submontánní. 
 
Biogeografie : 
 
Krajina je z hlediska biogeografického zařazena do sosiekoregionu II/14 Plzeňská pahorkatina 
a podle nového členění dle Culka do bioregionu 1.28 Plzeňského. Bioregion je tvořen hlavně 
centrální západočeskou sníženinou, která funguje jako střed západní části Čech, nachází se 
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v mezofytiku s ochuzenou hercynskou faunou. Prvky krajiny jsou chudší, protože je krajina 
devastována dlouhodobým zemědělským a průmyslovým využitím. Krajina je 
charakterizována jako pozměněná, se středně silným zemědělským využitím. V okolí 
navržené komunikace nemá krajina dostatečně zachovalou kostru ekologické stability, je 
urbanizovaná a je hodnocena jako středně pozměněné území – zemědělská krajina s relativně 
nízkým koeficientem ekologické stability s krajinářskou hodnotou průměrnou, uvnitř města se 
o krajině prakticky nedá hovořit, protože jde o území intravilánu města (obytného nebo 
průmyslového charakteru) bez dalších znaků a charakteristik krajinného rázu.  
 
Podle dalšího členění na sosiekoregiony je zařazeno území do : 
 II.14 PLZEŇSKÁ PAHORKATINA 
Typ biochory: 
2.14.1 BIOCHORA ÚDOLNÍCH ZÁŘEZŮ VODNÍCH TOKŮ 
Druh biochory: 
 kontrastně modální 
Rozšíření: 
V údolním zářezu řeky Berounky a přítoků. 
Ekotop a biota: 
Vegetační stupeň dubovo-bukový, původní rostlinné společenstvo - luhy a olšiny, na okrajích 
přecházející v dubohabrové háje a acidofilní doubravy. Nadmořská výška 200-300 m n.m. 
Průměrná roční teplota od 6 až do 9°C, průměrné roční srážky 500-550 mm. 
 Klimatická oblast mírně teplá, mírně vlhká až vlhká. Zvětralinový plášť - převážně jílovito-
písčité zvětraliny až jílovité, původně vzniklé za tropického klimatu. Půdní typy - 
podzolované půdy a hnědé lesní půdy, půdní druh - převážně jílovitohlinitý. 
 
Podle současného členění do bioregionů (Culek 1995)je území řazeno do Plzeňského 
bioregionu popsaného následujícím způsobem : 
 
Poloha 
Bioregion se nachází v centru západních Čech, zabírá centrální sníženinu, tvořenou 
geomorfologickými celky Švihovskou vrchovinou a Plasskou pahorkatinou. Území je tvořeno 
pahorkatinou na převážně kyselých břidlicích s buližníky a na extrémně kyselých permských 
sedimentech. V bioregionu jsou zastoupeny 3. dubovo-bukový a 4. bukový vegetační stupeň, 
potenciálně acidofilní a borové doubravy, ostrůvky dubohabřin. 
Horniny a reliéf 
V okolí Plzně převládají pískovce a lupky permokarbonu. Charakteristické jsou plošně 
omezené masívy žul až granodioritů a fylity. Reliéf má charakter ploché pánve s okolními 
pahorkatinami generelně ukončenými k jejímu středu. Centrální část má charakter ploché 
pahorkatiny s výškovou členitostí 30-75m, hornina v zájmovém území uvnitř Plzně je tvořena 
naplaveninami Berounky a přítoků. 
Podzemní vody 
Z hlediska hydrogeologického nejde v okolí navržené komunikace o území se zvláštní 
ochranou podzemních vod nebo režimem CHOPAV (prolínají se tu granity, migmatity a 
pleistocénní sedimenty a naplaveninami – zejména okolo žel.trati), nejsou zde ani 
registrované zdroje podzemních vod, kromě místních studní v okolí nádraží a 
pozemků.obytných budov. 
Podnebí 
Dle Quitta leží centrální část pánve v nejteplejší mírně teplé oblasti MT 10-11. Bioregion leží 
ve výrazném srážkovém stínu (průměrná teplota 7,8oC a průměrné srážky okolo 500 mm.).  
Půdy 
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Největší rozsah mají víceméně nasycené typické kambizemě, které převažují v celém 
bioregionu kromě severozápadní části. Západně a jižně od Plzně vystupují v centru pánve na 
větších plochách luvizemě až hnědozemě na sprašových a těžších hlínách. 
Biota 
Bioregion se rozprostírá v mezofytiku a jeho plocha se převážně kryje s fytogeografickým 
podokresem 31a. Plzeňská pahorkatina. Vegetační stupeň je suprakolinní až submontánní. 
Potenciální vegetaci tvoří ve vyšších polohách acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum), na 
kyselých karbonských  sedimentech nižších poloh jsou význačné acidofilní doubravy (Genisto 
germanicae-Quercion).  
 
V generelu ÚSES pro Plzeň a nového členění biochor je území začleněno do  : 
3RN Plošiny na zahliněných píscích 3. v.s. 
- similární 
Vyskytují se v bioregionech: 1.1, 1.9, 1.10, 1.12, 1.18, 1.20, 1.23, 1.28, 1.30, 1.71. 
Plzeň a okolí: Křimice – Skvrňany – centrum Plzně - Doudlevce, vily Lochotín – Zavadilka, 
Valcha, České údolí nádrž, Radobyčice, Bručná – Slovany – Jateční, Lobzy – Doubravka – 
Újezd, Senec 
Typ se nachází především v pánvích, kotlinách a v širších údolích velkých řek. Celkem je typ 
tvořen 88 segmenty s průměrnou plochou 5,1 km2 a celkovou plochou 449 km2. Největší 
plochy a nejvíce rozlehlejších segmentů je soustředěno v bioregionech Plzeňském (1.28), kde 
leží 117 km2, Mosteckém (1.1) s 82 km2 a východní části české křídové tabule v bioregionech 
Cidlinském (1.9) kde je 77 km2 a Třebechovickém (1.10) s 69 km2. 
Reliéf tvoří plošiny vyšších a středních fluviálních teras, místy též proluviální kužele při úpatí 
výrazných horských svahů (1.1, 1.12). Členitost dosahuje několika desítek metrů, nejvíce 
zpravidla při okrajích teras nad údolními nivami nebo zahloubenými údolími. Na výše 
položených a zvlněnějších plošinách se objevují i strže. Četné jsou menší aktivní i opuštěné 
pískovny a hliníky. 
Substrát tvoří neogenní a pleistocénní fluviální štěrkopísky v různém stupni zahlinění, 
proluviální štěrkopísky, vzácněji psamitické sedimenty křídy a permokarbonu, fragmenty 
hlinitých a písčitohlinitých deluvií. Četné jsou ostrůvky spraší, netypicky se objevují i 
krystalické horniny a antropogenní uloženiny. 
Půdní pokryv tvoří především arenické kambizemě, luvizemě, kambizemě. Charakteristická je 
větší kyselost a suchost půd. U tohoto typu vzhledem k převažujícím sušším půdám byly 
všechny segmenty přiřazeny do bezbukové varianty vegetační stupňovitosti, avšak např. 
v Třebechovickém bioregionu se díky většímu zahlinění teras a vyšším srážkám bučiny 
vyskytují. 
Podnebí je teplé (T2) až mírně teplé (MT9-11), s teplotními sumami za malé vegetační období 
2200 - 2600 oC, srážkově suché až mírně vlhké. Zejména segmenty na dně rozsáhlých 
podhorských depresí (1.1, 1.12) jsou silně ovlivňovány působením regionálních inverzních 
situací. Náchylnost k tvorbám lokálních inverzí je značně závislá na položení každého 
segmentu v krajině, spíše je však slabá.  
Vegetace: Varianta hercynská základní (1.1, 1.9, západní část 1.12, 1.18, 1.20, 1.23): 
Potenciální přirozenou vegetací na plošinách jsou zpravidla acidofilní bikové doubravy 
(Luzulo albidae-Quercetum petraeae), které na svazích a v terénních depresích přecházejí v 
hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Podél vodních toků se 
vyskytují olšové jaseniny (Pruno-Fraxinetum). Na odlesněných suchých místech se vyvinuly 
ovsíkové louky svazu Arrhenatherion, na ojedinělých vlhkých stanovištích najdeme vlhké 
louky svazu Calthion i Molinion. 
Varianta plzeňská a českobudějovická (1.28 a 1.30): Chybějí zde hercynské černýšové 
dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum).  
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SD: 3A-AB2-3ar (3) - v 1.10 a 1.71 s*, 3AB3 (40), *3B3 (44) - v 1.10 bez* 
K: *3B4 (10), *3BC5a (3). 
Současné využití krajiny:  
Lesy 20 %, travní p. 6 %, vodní pl. 2 %, pole 50 %, sady 5 %, sídla 12 %, ostatní 5 %. 
Lesy jsou představovány především drobnými fragmenty a menšími lesními celky. Hlavními 
dřevinami jsou borovice, smrk a dub, v sušších oblastech je významněji zastoupen i akát 
(především v lesních fragmentech), dále se uplatňuje topol, bříza aj. 
Travní porosty jsou omezeny na kulturní louky především ve vlhčích místech. 
Vodní plochy reprezentují kromě povrchových toků i občasné rybníky, hladiny rekreačních 
nádrží (1.28). V 1.28 je PP Kopeckého pramen s minerální vodou. 
Pole jsou velká, se spíše podprůměrným zastoupením rozptýlených dřevin, dělená veřejnými i 
obslužnými komunikacemi, místy větrolamy. 
Sady jsou především při usedlostech po obvodech vesnic, ve směsi s neovocnými dřevinami 
též ve vilkových zástavbách na okrajích měst a v chatových koloniích v určité vzdálenosti od 
okraje městské zástavby, především v okolí Plzně. 
Vysoký podíl sídel je dán především silně nadprůměrnou zastavěností na Plzeňsku, kde v 
daném typu biochory leží většina druhého největšího města v Čechách. Venkovské osídlení je 
značně různorodé a jeho charakter se odvíjí od regionálních zvláštností (vysídlení německého 
obyvatelstva v pohraničních regionech, industrializované vesnice a městečka na Plzeňsku). 
Náhradní typy: 3BN, 3RU. 
Cílové ekosystémy: přirozené: AD, BUA            náhradní: AT 
 
Ekosystémy uvnitř urbanizované části města prakticky neexistují, lze o nic hovořit pouze 
v souvislosti s okraji města a to zejména ve vztahu k severní části navržené trasy výstavby 
silniční komunikace (oblast Roudné) a v okolí Lobz a řeky Úslavy. Společenstva byla 
popsána již v kapitole flóra a u ekosystémů lze poznamenat pouze, že i v druhově 
rozmanitějších lokalitách jde o ekosystémy ruderalizované a pozměněné tlakem urbanizace a 
dlouhodobým působením negativních faktorů souvisejících s rozvojem města a také 
popovodňovou údržbou krajiny. Nejvýznamnější ekosystémy jsou polopřírodního 
mokřadního charakteru a jedná se o lokality v botanickém průzkumu označené jako č.2 a 10. 
 
 

C.2.7. Krajina 
 
Území s dolními toky a soutoky významných západočeských řek Mže, Radbuzy, Úhlavy 
a Úslavy, které zde vytvářejí Berounku. Na jejím břehu pod Bukovcem leží nejnižší bod 
v nadmořské výšce 293 m. Území má kruhovitý tvar s centrální kotlinou otevřenou k západu 
a. jihozápadu., v ostatních směrech její okraje přecházejí do sousedních pahorkatin 
a Radyňské vrchoviny. Na Červené skále pod Radyní je v nadmořské výšce 452 m nejvyšší 
bod. Výšky v kotlině se pohybují v rozmezí 300 - 370 m, v okrajových pahorkatinách 400 m 
a výše. 
Osídlení Plzeňského bioregionu 1.28 je prehistorické, zejména v nižších částech. Od doby 
příchodu Slovanů se osídlená plocha rozšířila i do vyšších poloh. Lesy zaujímají v současnosti 
téměř třetinu plochy, jsou však z větší části představovány lignikulturami smrku nebo 
borovice, místy jsou větší porosty Pinus baksiana. Na odlesněných plochách byly pole 
i louky, které lokálně převažovaly (zvláště v jižní části), dnes je většina lučních porosty 
zmeliorována a rozorána. Místy jsou vybudovány menší rybniční soustavy. [6] 
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Krajinný ráz pro úsek silni ční stavby uvnitř města Plzeň 
 
Ochrana krajinného rázu dle §12 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je 
významnou možností orgánů ochrany přírody regulovat, či ovlivňovat výstavbu a využití 
území nejenom ve zvláště chráněných územích, ale i ve volné krajině. 
Citace dle §12 zákona 
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa, 
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do 
krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s 
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
 
Stavba se nachází uvnitř města Plzeň a většina jejího rozsahu je součástí intravilánu města, 
kde je možno pouze hovořit o urbánní, městské industrializované „krajině“ a kde kategorie 
ochrany krajiny nebo vlivu na krajinný ráz pozbývají smysl. Tomu odpovídá např. i obecná 
ochrana některých parků a hřbitovů uvnitř města v okolí stavby jako VKP.  
 
Jak již bylo uvedeno, tak jde o urbanizovanou, městskou intenzivně využívanou krajinu (ještě 
nedávno využívanou také k uložení materiálu, dopravě a průmyslové velkovýrobě) 
s minimem prvků přírodní krajiny a významných krajinných prvků. Koeficient ekologické 
stability krajiny je odhadnut na 0,4 – 0,5. V případě realizace stavby komunikace by se 
výrazný zásah do krajiny prakticky projevil nejdříve nárazově, a pak dlouhodobě v půdorysu 
města, jako každá větší liniová stavba stejného charakteru. Vzhledem k povaze – liniová 
stavba jdoucí podle podobné liniové stavby (železnice) ve směru S – J, stejně jako tok Úslavy, 
by vnější projev v estetickém vnímání okrajových i vnitřních částí města (míněno po realizaci 
stavby) nemusel být jednoznačně negativní. 
V úvodu (v Roudné) a závěru stavby komunikace (Vyšehrad, Lobzy) lze omezeně hovořit o 
otevírající se části volné krajiny v souvislosti s okrajovými částmi města a říční nivou. 
Vzhledem k tomu, že jde většinou o rozvojové plochy města se související infrastrukturou, tak 
lze jen velmi omezeně hovořit o krajinném rázu i na okraji urbanizovaného prostoru. Uvnitř 
města o krajinném rázu hovořit nelze, zde jde spíše o urbanistický soulad (to je vztaženo 
zvláště k plochám seřadišť, železnice, garáží a skladů).  
V přímém okolí stavby se nevyskytují žádné významné parky nebo registrované VKP, kromě 
ploch u Roudného na severním okraji navržené stavby (nedaleko také začíná přírodní park 
Horní Berounka). V trase stavby nebo v jejím bližším okolí se rovněž nevyskytují významné 
krajinářské území a zóny. Městská památková rezervace v centru Plzně a její ochranné pásmo 
jsou vzdáleny cca 1 km západně od trasy komunikace, vesnická památková zóna Lobzy je 
vzdálena cca 0,5 km východně od konce trasy komunikace. 
 
Stávajícími znaky krajinného rázu antropogenně pozměněné „městské“ krajiny jsou : 
- Město, zejména jeho dominanty (průmyslové podniky, kostely, administrativně obchodní 

stavby, technické a výrobní stavby) a další větší stavby – výrazně vymezují krajinné místo 
v okolí stavby a dávají krajině její vnitroměstský charakter, uplatňují se jako orientační 
body a také jako významné postmoderní „estetické“ prvky krajiny města – znak zásadní 

- Liniové stavby (nadzemní vedení, žel.trať, silnice a estakády, mosty) – tvoří v krajině 
města antropogenní síť infrastruktury, která přímo a sémanticky souvisí s vjemem 
krajinného prostoru jako dlouhodobě hustě osídleného a s významným vlivem člověka na 
městskou krajinu, který se projevuje ve dne i v noci vlivem dopravního provozu. Vliv je 
spíše negativní – znak zásadní 
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- Doprovodná zeleň v krajině a případné přírodní a polopřírodní prvky (meze, křoví, vrbiny 
podle toků, aleje, niva, atp. – jde o zbytky přírodních znaků v městské krajině, vnímané 
spíše pozitivně, jako refugia synantropních druhů zvěře nebo jako rozčlenění města na 
člověkem méně poznamenané části a úseky – znak spoluurčující 

- Plochy průmyslové, výrobní, skladové, neproduktivní, zavezené, navezené, po záplavách 
nebo rekultivované – mají převážně negativní vliv a snižují estetickou hodnotu městské 
krajiny (např. opuštěné areály, navážky, náplavky, haldy, aj.), ale zároveň vytvářejí místní 
dominanty ve městě a evokují přítomnost města a většího osídlení. – znak spoluurčující 

- Plochy turistického využití a lada (případně postindustriální lada), vnímané jako spíše 
negativní znak a zároveň sémanticky významný znak signalizující neobhospodařovanou 
půdu  a intenzivní nezemědělské využití ploch v okolí stavby – znak význačný 

- Lesy, remízy, větrolamy, zelené plochy, louky, niva a skály  – v městské krajině v okolí se 
projevují jen okrajově a jako obzorové  nebo údolní tvary, protože v bližším okolí a 
v krajinném místě prakticky nejsou přítomny (doprovodné a polopřirozené prostory jsou 
uvedeny výše). Přestože lesy a zelené plochy ve městě jsou většinou sekundární a 
pozměněné, tak jejich vliv bude významně pozitivní – signalizuje plochy, kde je 
očekáváno přírodní prostředí, atp.- znak doplňující 

- Řeky, ramena, rybníky a vodní prvky v krajině – v krajině v okolí stavby se kromě řeky 
nachází řada vodních prvků, které dávají městu rozměr, členění a působí na pozitivní 
estetický vjem návštěvníků městské krajiny - znak doplňující 

 
Všechny stávající výše uvedené znaky krajiny se projevují v krajinném obrazu města jako 
mozaika jednotlivých prvků velmi často s neutrálním až negativním vyzněním, ale přitom jde 
převážně o běžné součásti struktury města. Naproti tomu polopřírodní a přírodní prvky, 
zejména v okrajích města mají jednoznačně pozitivní vyznění i z pohledu vlivu na okolní 
krajinu. 
V krajině vnitřního města nelze plně hovořit o charakteru krajinného rázu, ale pokud 
připustíme myšlenku, že krajina uvnitř města je dána reliéfem, historickým vývojem 
z přírodní krajiny a biotickými podmínkami, pak je možno „městskou krajinu“  rovněž 
v omezené míře posuzovat z hlediska jejího ovlivnění činnostmi a stavbami. 
 
 

C.2.8. Obyvatelstvo 
 
Historický vývoj osídlení 
 
Členitý terén a drsnější klima západních Čech nevytvářely nejvhodnější podmínky 
pro pravěké obyvatelstvo, a proto se tu setkáváme s lidským osídlením poměrně pozdě. První 
zemědělci v období mladší doby kamenné (neolit) se usazovali asi před 6 tisíci lety převážně 
jen v malých osadách v úrodnější Plzeňské a Chebské kotlině. K relativně větší hustotě 
lidského osídlení západočeského prostoru dochází až v mladší a pozdní době bronzové 
a ve starší době železné (halštatské období) asi 1200-400 př.n.l. Důležité je osídlení 
tzv. mohylovým lidem (milavečská kultura typická právě pro jihozápadní Čechy). 
Na rozdíl od středních a jižních Čech tu není příliš doložena přítomnost historických Keltů 
v laténském období. Naopak v římském období a následující epoše „stěhování národů“ (1.-6. 
stol. n. l.)nebyl západočeský prostor příliš zalidněn, průtahy a pobyty germánských kmenů 
zde nezanechávaly výraznější stopy. Slovanské osídlení probíhalo velice zvolna 
až od 7. století směrem ze středních Čech a částečně možná též ze západu, z oblasti řeky Náby 
(Naab) osídlené tehdy také Slovany. Do doby vzniku a upevnění českého státu v 10.-11. 
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století byly zabydleny jen Plzeňská kotlina a částečně říční údolí zdrojnic Berounky, Otavy 
a Ohře. Hornatější a podhorské oblasti zůstaly zatím neosídleny. 
V raném feudalismu (10.- pol.13. stol.), kdy vznikla struktura českého státu, se na území 
západních Čech kromě Chebska (patřícího k Čechám trvale až od r. 1322) vytvořily tři 
historické kraje, které existovaly až do poloviny 19. století. V povodí Berounky to bylo 
Plzeňsko s ústředním přemyslovským hradištěm ve Staré Plzni (dnešní Starý Plzenec), 
na severu ve středním Poohří pak Sedlecko, od 13. stol. nazýváno podle nového centra 
Loketsko, a na jihu v povodí Otavy Prácheňský kraj nazvaný podle přemyslovského hradiště 
Prácheň. Další fáze osídlení je spojena s tzv. vnitřní kolonizací, při které byly osídlovány 
z vnitrozemí českým obyvatelstvem i dosud neobydlené lesnaté příhraniční oblasti. Důležitou 
roli tu hrály kolonizační kláštery – Kladruby (zal. 1115), patřící řádu benediktinů, cisterciácké 
Plasy (114č-45) a Nepomuk (1144 -1153), Teplá premonstrátů (1197) a Chotěšov 
premonstrátek (kol. r. 1200). 
Zásadní proměnou prošla západočeská krajina počátkem období vrcholného feudalismu v 2. 
pol. 13. a 1. pol. 14. století. Tehdy, za posledních Přemyslovců a za Lucemburků, se dotváří 
v podstatě dnešní sídelní síť. V té době byla založena již většina dnešních vsí, měst a hradů. 
Výrazem hospodářského rozmachu je růst nových královských měst ležících většinou 
na významných obchodních cestách do Bavorska a Saska a opevněných mohutnými 
kamennými hradbami – zejména Plzně, Klatov, Sušice, Stříbra a Domažlic. V tomto období 
dochází i k dosídlení hornatých a podhorských pohraničních oblastí zvláště na severu regionu 
tzv. vnější kolonizací, která znamenala příliv německých kolonistů a vytvoření národní 
menšiny, jež se v západních Čechách zvětšila po r. 1322 připojením tehdy již poněmčeného 
Chebska. 
Zásadní proměny západních Čech přináší až 19. století, charakterizované i v tomto regionu 
průmyslovou revolucí a v jazykově českých oblastech i národním obrozením. Kapitalistická 
industrializace však probíhala velmi nerovnoměrně – průmyslová centra vznikala v místech 
surovinové základny (Plzeň, Sokolov, Aš, Cheb, Rokycany atd.), další oblasti zůstávaly 
zemědělské. kromě menších nalezišť železné rudy v Krušnohoří a v Brdech jsou nově 
odkrývána a využívána ložiska hnědého (Sokolovsko) a černého uhlí (Nýřansko, radnická 
pánev). V letech 1861-76 je vybudována základní železniční síť a do konce 19. stol. se dotváří 
průmyslová infrastruktura západních Čech, jejímiž specifiky jsou kromě uhelného, 
strojírenského a potravinářského průmyslu (pivovarnictví) i těžba kaolínu a výroba porcelánu 
a keramiky, sklářství, textilní a chemický průmysl a některá specifická odvětví lehkého 
průmyslu (výroba hudebních nástrojů). 
 
Obyvatelstvo Plzeňského kraje 
 
Plzeňský kraj je krajem s druhou nejmenší hustotou zalidnění v ČR. Rozmístění jeho obyvatel 
je značně nerovnoměrné, téměř 30 % osob žije v Plzni, ale oproti ostatním krajů má Plzeňsko 
deficit větších měst (jen Klatovy a krajské město přesahují počtem obyvatel hranici 20 tisíc). 
K skupině malých obcí (měně než 500 obyvatel) patřilo v roce 2004 celkem 341, tj. 68,1 %, 
obcí, v nichž bydlelo 12,5 % obyvatel Plzeňska. Kraj po roce 1993 ztrácí obyvatelstvo díky 
vysokému přirozenému úbytku, který není kompenzován dostatečně vysokým migračním 
saldem (s výjimkou roku 2003). Nejvyšší úbytek obyvatel byl zaznamenán v samotném 
krajském městě Plzni. Ještě při sčítání v roce 1991 v něm žilo 173 tisíc osob, nyní o asi 10 
tisíc méně. 
Stárnutí populace, po roce 1993 typické pro celou ČR, postihlo Plzeňský kraj velmi silně. 
V roce 2004 překročil průměrný věk obyvatel kraje hranici 40 let (40,2; po Praze nejvyšší), 
v roce 2005 poprvé index stáří dosáhl hranice 100, tj. počet obyvatel v poproduktivním věku 
přesáhl počet obyvatel ve věku 0–14 let. V posledních letech se výrazně zvýšila vzdělanostní 
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úroveň obyvatel kraje (podíl osob se středoškolským vzděláním s maturitou 
a vysokoškolským vzděláním se zvýšil v letech 1993–2004 z 31 % na 41 %, po Praze 
a Jihomoravském kraji nejvyšší hodnota). Příznivý vývoj je spojen zejména s rozvojem 
školství ve městě Plzni, především s vytvořením Západočeské univerzity. [19] 
 
Obyvatelstvo města Plzně 
 
Město Plzeň je v současnosti se svými přibližně 166 000 obyvateli čtvrtým největším městem 
České republiky. Je zde koncentrováno 30 % obyvatelstva Plzeňského kraje. Věkové složení 
obyvatelstva města lze považovat za méně příznivé - v průběhu devadesátých let dvacátého 
století došlo ke zrychlení stárnutí obyvatelstva v důsledku snižování počtů narozených dětí 
a příznivějšího vývoje úmrtnosti osob středního a vyššího věku. Dětská složka populace 
(věková skupina 0-14 let) v současnosti tvoří 14,4 % populace Plzně, obyvatelstvo 
v produktivním věku (15-59 let) 65,6 % a osoby ve věku 60 a více let 20,0 %. Ve srovnání 
s krajským i republikovým průměrem má plzeňská populace nižší podíl dětí a vyšší podíl 
obyvatelstva v poproduktivním věku. Podíl žen na celkovém počtu obyvatelstva města činí 
51,8 %. 
 
 

C.2.9. Hmotný majetek 
 
V důsledku navrhované výstavby komunikace bude dotčen hmotný majetek různých subjektů. 
V trase záměru se počítá s demolicemi objektů, přeložkami dopravních komunikací, 
inženýrských sítí, záborem zemědělské půdy ad. Podrobně jsou požadavky na výstavbu 
komunikace popsány v části B dokumentace a v podkladové studii SUDOP PRAHA a.s. – 
viz [16]. 
 
 

C.2.10. Kulturní a historické památky 

Památkový fond 
Rozsah nemovitého památkového fondu v městě Plzni je následující: 
1. Počet památkových objektů a areálů: 436. V území se nachází národní kulturní památka 
(NKP) arciděkanský kostel sv. Bartoloměje.  
 
2. Počet městských památkových rezervací: 1 - MPR Plzeň. 
 
3. Počet městských památkových zón: navrženy 2 - Bezovka, Lochotín. 
 
4. Počet vesnických památkových rezervací: Plzeň 2 Božkov, Plzeň 2 Koterov, Plzeň 8 
Černice. 
 
5. Počet vesnických památkových zón: Plzeň 1 - Bolevec, Plzeň 4 - Bukovec, Plzeň 4 - 
Červený Hrádek, Plzeň 4 - Lobzy, Plzeň 4 - Újezd, Plzeň Křimice, Radčice. 
 
6. Území archeologických nálezů: Podle Ústředního seznamu nemovitých kulturních 
památek je v území okresu Plzeň-město evidováno 6 archeologických památek. 
V projektu "Státní archeologický seznam", který zpracovává Národní Památkový ústav 
v Praze, je území archeologických nálezů definováno jako území, v němž se primárně 
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vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy, vytvořené člověkem (valy, hradby, příkopy, 
mohyly atd.) a archeologické nálezy movité povahy (např. zlomky nádob, kamenné a kovové 
nástroje, šperky atd.).  
Území archeologických nálezů je podle tohoto projektu rozděleno do 4. kategorií: 
I. kategorie - území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů, 
II. kategorie - území na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, 
ale určité indicie tomu nasvědčují, pravděpodobnost jejich výskytu je 51-100 %, 
III. kategorie - území na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt 
archeologických nálezů – zahrnuje veškeré území ČR kromě území patřících do kategorie IV, 
IV. kategorie - území, kde není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů, 
např. veškerá vytěžená území. 
 
7. Památková ochranná pásma: Území architektonických nálezů památkových rezervací, 
zón a areálů jsou vymezována příslušnými orgány krajské památkové péče. Vyhlášeno může 
být jak vnější, tak i vnitřní ochranné pásmo (viz ochranné pásmo MPR Plzeň). V něm pak 
příslušný orgán památkové péče stanoví podmínky a požadavky, které je třeba respektovat při 
pořizování územních plánů a ostatních projektů. 
Většina památkových rezervací a památkových zón všech typů nebyla dosud geodeticky 
zaměřena, a není tudíž v těchto případech známa jejich rozloha. 
 
Podrobnější přehled významnějších kulturních a historických objektů v zájmovém území je 
uveden v kapitole C.1.5. – Území historického, kulturního a archeologického zájmu. [24] 
 
 

C.2.11. Ostatní 
 
Hluková zátěž území 
 
Mezi největší problémy města patří zatížení životního prostředí vlivy z pozemní dopravy. 
Plzeň byla jedním z nejzatíženějších měst na území České republiky (těžká tranzitní doprava). 
Vzhledem ke své poloze měla prakticky celá základní komunikační síť procházející centrem 
města průměrnou denní hladinu hluku vyšší než 70 dB. Měření v roce 1998 ukázala, jak 
významně se na hlukové zátěži v okolí komunikací podílel tranzit nákladních automobilů 
ve směru východ - západ. Dokončení dálničního úseku D5 byl z tohoto pohledu pro město 
zásadním přínosem. 
Na obrázku č. 44 je znázorněná hluková situace z doby před započetím užívání zmíněného 
úseku dálnice (z roku 1998). 
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Obrázek č. 44: Hluk z automobilové dopravy na území města Plzně (stav v r. 1998) 

 
Zdroj: [11] 
 
Jak je z obrázku vidět, v severojižním směru je hlukem silně zatížena trasa probíhající ulicemi 
Nepomucká, Slovanská, Mikulášská, Sirková, Tyršova, Karlovarská, kde se dopravní proudy 
rozdělují (a nadlimitní zatížení hlukem mizí) na směr dále po Karlovarské a na směr po ulici 
Lidická. Vzhledem k tomu, že záměrem výstavby komunikace I/20 v plánované trase je právě 
soustředit dopravu v severojižním směru do své osy, lze očekávat výrazné snížení hladin 
hluku ve jmenovaných ulicích města. 
Studie [17] - vypracovaná jako jednotný podklad pro další projektovou přípravu silnice I/20 
v úseku ulic Sládkova – Na Roudné, vyhodnotila coby nejlepší variantu č. 2 zpracovanou 
společností SUDOP PRAHA a.s. v roce 2004. V rámci studie bylo mimo jiné provedeno 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON         Oznámení EIA dle z.č.100/2001 Sb. – SilniceI/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné  

 128

ohodnocení změn dopravní zátěže a související hlukové zátěže ve městě. Pro variantu č. 2 
byly vypočteny následující hodnoty (viz tabulka č. 32), které poukazují na nárůst dopravní 
zátěže ve většině profilů, a to přesto, že v širším okolí trasy komunikace se projeví částečné 
převedení stávajících dopravních proudů do nové osy. V jednotlivých úsecích nové 
komunikace je očekávána denní intenzita dopravy v cílovém stavu roku 2030 v množstvích 
18-34 tisíc vozidel za den. Nejzatíženější úsek by měl být mezi prodlouženou alejí Svobody 
(spojnicí I/20 a I/27) a napojením do Jateční. Nejnižší zatížení lze čekat v úseku Jasmínová – 
Sušická [16]. Nicméně v daných profilech lze vysledovat zároveň nárůst hladiny hluku 
způsobený dalším očekávaným celkovým nárůstem dopravních výkonů. 

Tabulka č. 32: Vyhodnocení vlivu výstavby komunikace I/20 na dopravní a hlukové 
zatížení na profilech přilehlých komunikací 

Profil 
Rozdíl zátěže IAD (počet vozů/24 h) 

2015/2004 oba směry celkem 
Rozdíl zátěže (dB) 2015/2004 

oba směry celkem 
Velenická 14 616 0,0 

Sušická -979 -0,5 

Lobezská za 
Částkovou 

5 612 2,0 

Lobezská Lobzy 161 0,1 

Celkem 19 410 1,6 
IAD – individuální automobilová doprava 
Vzhledem k tomu, že se profil Velenická nachází v případě varianty č. 2 v tunelu, není zde očekáván nárůst 
rozdílu v dB. 
Zdroj: [16] 
 
 
 

C.3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO 
ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ  (naplnění limitů, zachování stavu) 

 
 
Kvalitu životního prostředí v území trasy záměru lze většinou pokládat za narušenou až silně 
narušenou, neboť se jedná o území urbanizované, s velkými dopravními stavbami (např. 
seřaďovací nádraží Plzeň-Doubravka, silnice I/26 v ose ulice Rokycanská), průmyslovými 
areály (např. Plzeňská Teplárenská, a.s., Kovošrot Plzeň s.r.o.), objektů občanské vybavenosti 
(např. hypermarkety Baumax a Interspar) a bytovou výstavbou (místní část Vyšehrad). 
Přesto se zde nacházejí i hodnotná území. Některá z nich budou záměrem přímo ovlivněna, a 
to i částečnou devastací. Tuto situaci lze předpokládat v místě křížení severní části záměru 
s VKP Horní Berounka a VKP Roudenské lomy. Dalšími ovlivněnými částmi přírodě 
blízkých území bude rozsáhlé VKP Úslava, neboť jižní část trasy je navržena právě do nivy 
Úslavy. 
Stavba zasahuje do zemědělsky využívaných území jen v malém rozsahu. Poněvadž se však 
jedná o součást vnějšího městského okruhu, souvisí záměr s nutným záborem ZPF v blízkosti 
Velkého Boleveckého rybníka při prodloužení komunikace do místní části Bolevec. 
Z hlediska ovlivnění znečištění ovzduší dojde k místnímu zhoršení jako důsledek koncentrace 
zdrojů znečišťování do oblastí, které aktuálně nejsou dopravou tolik zasaženy. Oxidy dusíku 
v ovzduší postupně přecházejí na kyselinu dusičnou, která reaguje s prachovými částicemi 
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a například s oxidy hořčíku a vápníku či s amoniakem za vzniku tuhých částic, které jsou 
z atmosféry odstraňovány jednak sedimentací a jednak vymýváním srážkovou činností. Oxid 
dusičitý (NO2) společně s kyslíkem a těkavými organickými látkami (VOC) přispívá k tvorbě 
přízemního ozonu a vzniku tzv. fotochemického smogu. Vysoké koncentrace přízemního 
ozonu poškozují živé rostliny včetně mnohých zemědělských plodin. Oxid dusnatý (NO) je 
také jedním ze skleníkových plynů. 
Pozitivní vliv stavby je nutné ukázat ve vztahu k provozu na místních komunikacích ve městě. 
Lze očekávat částečné odvedení dopravních proudů do trasy záměru a tím i snížení 
souvisejících stresových faktorů působících na životní prostředí a na veřejné zdraví. 
Z hlediska celkového zatížení zájmového území negativními vlivy lze konstatovat, že záměr 
výstavby komunikace I/20 významně nezvýší celkovou ekologickou zátěž území. Lokálně lze 
očekávat jak případné zhoršení některých podmínek životního prostředí, tak v některých 
aspektech naopak zlepšení – a to přinejmenším z hlediska pravděpodobného vývoje. 
Realizace záměru je únosná pro dané území. 
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ČÁST   D  
 

KOMPLEXNÍ  CHARAKTERISTIKA  A  HODNOCENÍ  
VLIV Ů  ZÁMĚRU  NA VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ A  ŽIVOTNÍ  
PROSTŘEDÍ 
 
 

D.I. CHARAKTERISTIKA P ŘEDPOKLÁDANÝCH 
VLIV Ů ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI 
A VÝZNAMNOSTI  

 
 
D.I.1.  Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 
Pro vyhodnocení vlivů stavby silnice I/20 na obyvatelstvo z hlediska vlivů na veřejné zdraví 
je vhodné se zaměřit zejména na hodnocení zdravotních rizik z hlediska hluku a 
znečišťujících látek v ovzduší, což jsou faktory, které v souvislosti s výstavbou a provozem 
silnice mohou nejvíce ovlivnit zdravotní stav obyvatelstva v okolí plánované trasy.  
 
Zdravotní rizika znečišťujících látek v ovzduší  
 
Základním a nejjednodušším způsobem hodnocení situace, charakterizované určitou mírou 
znečištění životního prostředí, je srovnání s legislativně stanovenými limitními hodnotami. 
Tento postup je základní a nezbytný, ale přináší s sebou určité nedostatky. Jedním z nich je 
fakt, že limitní hodnoty v sobě často zahrnují kromě snahy o ochranu zdraví i hledisko 
praktické dosažitelnosti zdravotně stanovených požadavků, a nemusí proto vždy zaručovat 
maximální ochranu zdraví a tím spíše pohody lidí, zejména pak skupin populace se zvýšenou 
citlivostí k danému faktoru. Dalším problémem je hodnocení vlivu škodlivin, pro které žádné 
platné limity neexistují, případně hodnocení situací, kdy zvažujeme více současně, a v 
principu stejně, působících látek. V těchto situacích je odhad zdravotních rizik cestou k 
získání podrobnější informace o možném vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu 
obyvatel.  
Při hodnocení zdravotních rizik se standardně postupuje ve čtyřech následných krocích: 
1. Identifikace zdravotní nebezpečnosti má za úkol odpovědět na otázku, zda je sledovaná 

látka, faktor nebo komplexní směs schopná vyvolat nežádoucí zdravotní účinek. 
2. Odhad dávkové závislosti tohoto efektu, tedy jak se intenzita, frekvence nebo 

pravděpodobnost nežádoucích účinků mění s dávkou.  
3. Odhad expozice je třetím a často nejsložitějším krokem v odhadu rizika. Hodnotí, zda a do 

jaké míry je člověk vystaven působení sledované látky či faktoru v daném prostředí a za 
jakých podmínek. Na základě  znalosti dané situace se při něm sestavuje expoziční scénář, 
tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je konkrétní populace 
exponována dané látce a jaká je její dávka. 

4. Charakterizace rizika – je konečným krokem v odhadu rizika. Znamená integraci 
poznatků vyplývajících ze všech výše zmíněných kroků, včetně zvážení všech nejistot, 
závažnosti i slabých stránek dokumentace. Cílem je dospět, pokud to dostupné informace 
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umožňují, ke kvantitativnímu vyjádření míry konkrétního zdravotního rizika za dané 
situace, která může sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení 
rizika. 

 
Identifikace škodlivin: 
Silniční doprava je zdrojem řady látek, znečišťujících ovzduší. Mezi nejznámější a 
nejvýznamnější patří oxidy dusíku, oxid uhelnatý, suspendované částice a velký počet 
organických látek jako je benzen, polyaromatické uhlovodíky, aldehydy a řada dalších. Při 
hodnocení potenciálního vlivu komunikace není možné posuzovat všechny vznikající látky z 
mnoha důvodů, mimo jiné proto, že pro mnohé z nich neexistují validní data o působení na 
zdraví. Nejčastěji jsou pro screeningové hodnocení nepříznivých zdravotních vlivů liniových 
zdrojů používány jako indikátory oxidy dusíku resp. oxid dusičitý, reprezentující skupinu 
látek se systémovým působením společně s benzenem jako reprezentantem karcinogenních 
látek. V oxidech dusíku emitovaných z automobilové dopravy převažuje oxid dusnatý, podíl 
oxidu dusičitého je malý. Oxid dusnatý v ovzduší dále oxiduje na oxid dusičitý a reaguje s 
organickými sloučeninami za vzniku nitroderivátů. Suspendované částice, které jsou 
emitovány převážně z dieselových motorů představují frakci jemných částic, která je 
vzhledem ke svému složení také významná z hlediska působení na zdraví. 
 
Vliv vybraných škodlivin na zdraví: 
Suspendované částice 
Suspendované částice jako takové, bez specifikace chemického složení mohou způsobovat 
změnu funkce i kvality řasinkového epitelu v horních cestách dýchacích, mohou vyvolávat 
zvýšenou produkci hlenu v dolních dýchacích cestách a snížit samočisticí schopnosti 
dýchacího ústrojí. Tyto změny usnadňují vznik infekce. Častá zánětlivá onemocnění mohou 
vést až ke vzniku chronického onemocnění.  
Účinek prachových částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Větší částice 
jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, obvykle se dostanou do trávicího ústrojí 
a tvoří součást expozice požitím. Částice menší než 10 µm se dostávají do dolních cest 
dýchacích.  Efekt zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se může projevit 
na zvýšení nemocnosti, symptomů u astmatiků i úmrtnosti. Citlivou skupinou jsou děti, starší 
osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového ústrojí. Největší podíl 
prachu se ukládá v plicích při velikosti částic mezi 1 až 2 µm. S dalším zmenšováním částic 
jejich retence v plicích klesá, protože se začínají chovat jako plynné molekuly. Částice menší 
než 0,001 µm jsou téměř všechny zase vydechovány. 
 
Oxid dusičitý – NO2 
Přírodní pozadí průměrných ročních koncentrací NO2 je od 0,4 do 9,4 µg/m3.  Roční 
průměrné koncentrace v evropských městech, resp. obydlených oblastech kolísají mezi 20 až 
90 µg/m3 a maximální 1-hodinové koncentrace mezi 75 až 1 015 µg/m3.  
Ve vnitřním prostředí, kde jsou neodvětraná zařízení spalující zemní plyn, mohou být 
průměrné hladiny nad 200 µg/m3 i po několik dní a 1-hodinové koncentrace mohou dosáhnout 
i 2 000 µg/m3. Pro kratší intervaly mohou být naměřeny ještě vyšší koncentrace. 
NO2 díky své  malé rozpustnosti, proniká do plicní periferie, kde je více než 60% 
absorbováno. Pokud jde o krátkodobou expozici, predikuje zdravotní riziko zvýšeného 
výskytu astmatických obtíží u citlivých jedinců, protože zdraví jedinci snesou bez následků 
koncentrace kolem 2 000 µg/m3. Překročení krátkodobé imisní koncentrace 200 µg/m3 
nevylučuje, při spolupůsobení dalších faktorů (chlad, námaha…), zvýšení rizika zhoršení 
zdravotního stavu pro některé zvláště citlivé osoby s astmatickými obtížemi a chronickou 
obstrukční bronchitidou i když toto zhoršení je popisováno většinou až od 400 µg/m3 při 
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jednohodinové expozici. Pro děti znamená expozice NO2 zvýšené riziko respiračních 
onemocnění v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci a snížení plicních funkcí. 
Lze shrnout, že hlavním efektem NO2 je nárůst reaktivity dýchacích cest. Koncentrace 380 až 
570 µg/m3 je považována za nejnižší účinnou pro 1 - 2 hodinovou expozici pro velmi citlivé 
osoby.  
 
Benzen 
Benzen je těkavá organická látka. Nejvýznamnějšími plošně se vyskytujícími zdroji benzenu 
jsou emise výfukových  plynů z automobilů, manipulace s pohonnými hmotami, cigaretový 
kouř. Zdrojem benzenu jsou také některé technologie. Hlavní cestou vstupu do organismu je 
inhalace. 
Benzen má při dlouhodobé expozici účinky hematotoxické, genotoxické, imunotoxické a 
karcinogenní. Znamená to, že poškozuje kostní dřeň a způsobuje změny buněčných krevních 
elementů a vznik leukocytopenie, trombocytopenie a aplastické anemie. U osob vystavených 
dlouhodobě účinkům miligramových koncentrací v pracovním prostředí byly zjištěny změny 
chromozomů. Nejzávažnějším účinkem benzenu je jeho karcinogenní působení. Byly popsány 
nádory jater, prsu, nosní dutiny a leukémie. Účinky benzenu byly dále zevrubně studovány  a 
pro dlouhodobou expozici v pracovním prostředí je uváděno, že při průměrné koncentraci 3,2 
mg/m3 nebyla  pozorována zvýšená úmrtnost na leukémii. WHO definovalo pro benzen na 
základě zhodnocení řady studií jednotku karcinogenního rizika pro celoživotní expozici  
koncentraci 1 µg/m3 v rozmezí 4,4-7,5 E-6. To znamená, že při celoživotní expozici benzenu 
v koncentraci 1 µg/m3 se zvýší pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění  o 4,4 - 7,5 
osob na 1 milion exponovaných. Tato hodnota byla odvozena na základě zhodnocení řady 
studií, kde byly osoby exponovány koncentracím o několik řádů vyšším, než se mohou 
vyskytnout ve venkovním ovzduší. Je možné, že extrapolace do oblasti nižších koncentrací 
neodpovídá reálné křivce účinnosti. Jde o horní mez odhadu rizika, který pravděpodobně 
nadhodnocuje skutečné působení. 
 
Hodnocení expozice: 
Jako potenciálně exponovaná skupina by mělo být posuzováno obyvatelstvo obytné zástavby 
nacházející se v okolí plánované komunikace v celé její délce a v dosahu, ve kterém se podle 
rozptylové studie projeví změna koncentrací znečišťujících látek. 
Při stanovování expozice je potřeba  definovat množství škodliviny, které skutečně překročí 
hranice organismu. Toto množství je dáno koncentrací látky v mediu, frekvencí expozice, 
dobou trvání expozice a dalšími faktory. Pro vstup hodnocených látek do organismu je hlavní 
expoziční cestou vdechování (inhalační expozice).  
Pro  vyhodnocování   inhalační  expozice  je  obvykle počítáno  s  průměrným   množstvím 
vdechnutého vzduchu 20 m3 za den na dospělého člověka. Za referenční tělesnou hmotnost je  
považováno 70 kg, počet  dnů  expozice  350 a  celková doba 70 let. Ve  screeningovém 
scénáři  je používána  nejnepříznivější varianta (horní mez), která předpokládá, že lidé jsou 
vystaveni hodnoceným koncentracím celých 24 hodin.  
 
Zdravotní rizika hluku  
 
Zdravotní účinky hluku:  
Hluk patří v dnešní době k nejrozšířenějším škodlivinám pracovního i životního prostředí. 
Hluk je každý  nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má 
škodlivé účinky na lidské zdraví. 
 Z hlediska intenzity hluku  platí tzv. Lehmanovo schéma:  
 Hluk :    >  30 dB    nebezpečný pro nervový systém 
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              >  55 dB    negativní ovlivnění vegetativního systému  
              >  90 dB    nebezpečí pro sluchový orgán  

  > 120 dB   nevratné poškození buněčných struktur a tkání  
 
Účinky hluku na člověka rozdělujeme na specifické účinky , které ovlivňují přímo sluchový 
orgán, a na systémové, působící na celý organismus. S účinky ovlivňujícími sluchový orgán 
se setkáváme spíše při dlouhodobé expozici nadměrnému hluku v pracovním prostředí nebo 
k nim dochází následkem tzv. hlukového traumatu např. při výbuchu. Zhoršené slyšení ruší 
vzájemnou hlasovou komunikaci, vede k poruchám koncentrace až k slovním nedorozuměním 
a může vést i k problémům v mezilidských vztazích. 
Sluchový analyzátor má funkci alarmujícího orgánu. Sluchové podněty jsou biologicky 
účinnější než zrakové. Převážnou většinu výstražných podnětů z prostředí člověk přijímá 
sluchem. Organismus nemá žádnou možnost fyziologicky vyřadit sluch z činnosti. Jelikož 
nemáme „ušní víčka“, uši jsou „otevřené“ i ve spánku a centrální nervový systém zpracovává 
všechny zvukové podněty. Alarmující hluk, který známe z denního života (např. hluk 
přibližujícího se  nákladního auta), je i během spánku identifikován jako nebezpečný a 
podvědomě dochází k aktivaci stresové reakce. Ovlivnění zdravotního stavu vlivem 
nadměrného hluku se projeví kumulací mnoha negativních faktorů až za delší dobu, a to po 
minimálně pětileté expozici. 
 
Nadměrný hluk prokazatelně ovlivňuje centrální nervový systém, hormonální, imunitní a 
kardiovaskulární systémy, což přispívá k rozvoji civilizačních onemocnění, psychickým 
poruchám apod. Již při hladině hluku 55 dB(A) je popisována tzv.primární vegetativní reakce 
na hluk (tj. reakce neovlivnitelná vůlí). Dojde ke zvýšení aktivity sympatického nervového 
systému, což se následně projeví změnami v cévním systému zvýšením srdeční frekvence, 
zvýšením krevního tlaku, sníženým prokrvením periferních orgánů; dále dochází ke zvýšení 
svalového napětí, zvýšení motility trávicího traktu apod. Fixací výše uvedených reakcí při 
dlouhodobé nadměrné hlukové expozici se hluk uplatňuje jako tzv. chronický stresor a 
spolupůsobí při patogenezi kardiovaskulárních a jiných civilizačních onemocnění s 
prokázanou stresovou etiologií.  
K dalším prokázaným negativním účinkům hluku patří negativní změny v celkovém 
metabolismu jako je: zvýšení hladiny krevního cukru - glukózy, inzulínu, zvýšení krevní 
hladiny celkových lipidů a cholesterolu, což jsou opět rizikové faktory přispívající ke vzniku 
civilizačních onemocnění (onemocnění srdce a cév, cukrovka aj.). Pod vlivem hluku dochází 
ke zvýšenému vyplavování hořčíku z buněk. Obvyklý nedostatek Mg v naší stravě a současné 
působení hluku nebo i jakéhokoliv jiného chronického stresujícího faktoru vede k trvalému 
snížení hladiny buněčného Mg, což může vést až ke zmnožení vaziva v srdeční svalovině. Je 
popisována zhoršující se reakce na všechny (nejen hlukové) stresové podněty při nedostatku 
Mg. Při současném působení nadměrného hluku a jiné zátěže (např. pracovní) dále dochází ke 
zvýšenému vylučování tzv. stresových hormonů adrenalinu a noradrenalinu do periferního 
krevního oběhu. Při dlouhodobém  (minimálně 5letém) působení nadměrného hluku mají 
změny v cévním řečišti působené výše uvedenými stresovými hormony v konečném dopadu 
za následek zvýšení krevního tlaku. 
 
Psychické účinky  hluku jsou působeny jednak fyzikálními vlastnostmi zvuku (jeho 
intenzitou, frekvencí i délkou expozice), ale jsou také velmi ovlivňovány tzv. osobnostními 
charakteristikami příjemce. Existuje asi 10% jedinců velmi senzitivních vůči hluku, 80% 
populace je tzv. „normální“. Pro ně platí, že se zvyšující se hlučností roste adekvátně i 
kvantita odpovědi, jako jsou pocity rozmrzelosti a obtěžování. Zbylých 10% populace je 
naopak nadměrně tolerantních a psychické účinky hluku téměř nepociťují. Dále jsou v reakci 
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na stejnou hlukovou zátěž velké individuální populační rozdíly rasové, sociologické - nejvíce 
se cítí být obtěžováni nadměrným hlukem lidé nemocní, ve středním věku a  v ženské části 
populace. Hluk ztěžuje proces učení, využívání zásob paměti a negativně ovlivňuje tvůrčí 
schopnosti, ztěžuje vzájemnou komunikaci a vede k poruchám citové rovnováhy. Způsobuje 
zvýšenou rozmrzelost, což může negativně ovlivňovat jak rodinný, tak  i společenský život. 
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách 
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A), nebo mírně obtěžováno při LAeq  pod 50 dB(A).  
 
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, 
narušením délky a hloubky spánku, zejména redukcí důležité REM fáze spánku. Vlivem 
hluku je možné pozorovat u spících osob zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, 
zvýšenou frekvenci pohybů, změny dýchání. Prokazatelné je též zvýšené uvolňování 
stresových hormonů. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické 
aspekty působení hluku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den např.  
rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. 
Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou 
populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby 
s potížemi se spaním. 
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení 
spánku při ustáleném hluku v interiéru se dle různých autorů začínají objevovat od 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku 27 – 30 dB. Subjektivní kvalita spánku nebyla 
zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinou akustického tlaku 40 dB.  
 
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina akustického tlaku neměla v okolí 
obydlí přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku asi o 15 dB při 
přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty 
jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45 dB, 
resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl přesáhnout 10-15 ze všech 
zdrojů hluku.  Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku měly být ještě nižší. Na rušení 
spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci obyvatel ani po více letech. Z 
výsledků epidemiologických studií, potvrzených i u nás, vyplývá těsnější vztah mezi 
indikátory nepříznivých zdravotních účinků hluku a hlukovou expozicí pro noční hluk. 
Důvodem je jak homogenní expozice, neboť většina populace tráví noc doma a příliš se neliší 
při svých aktivitách, tak i působení hluku prostřednictvím narušeného spánku, které se 
projevuje, i když nedochází přímo k probuzení. 
 
Významným ukazatelem, který může být použit k hrubému odhadu nepříznivých zdravotních 
účinků venkovního hluku na exponovanou populaci, je procento osob obtěžovaných hlukem, 
které bylo získáno z výsledků dotazníkového šetření v r.1997. Byl zjištěn statisticky 
významný vztah mezi stoupajícím procentem obtěžovaných osob a výskytem civilizačních 
nemocí, zejména hypertenze. Téměř 65% osob obtěžovaných hlukem trpělo některou 
z vybraných civilizačních nemocí a se vzrůstající hladinou hluku se zvyšoval i průměrný 
počet těchto onemocnění na osobu.  
 
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si musíme uvědomovat nejistoty, kterými 
je tento proces zatížen. Získanými fyzikálními parametry hluku je velmi obtížné jednoduše 
popsat míru škodlivosti hlukové zátěže na exponovaného jedince vzhledem k výrazným 
interindividuálním rozdílům v citlivosti k rušení a obtěžování hlukem.V praxi se proto často 
setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují 
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platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi 
citlivých a naopak velmi rezistentních (viz výše).  
 
 
Vliv na obyvatelstvo v období výstavby 
 
Výstavba posuzovaného silničního úseku I/20 může vyvolat na přechodnou dobu některé 
rušivé vlivy na obyvatelstvo (hluk, prašnost, zvýšené riziko úrazu), související se zemními a 
technickými pracemi na komunikaci a s navazující dopravou materiálů.  
Bližší charakteristiku a závažnost těchto vlivů bude možno posoudit až v dalších fázích 
projektové přípravy stavby, kdy bude podrobně znám postup prací, dopravní nároky a 
dopravní trasy.  
Je zde nutno požadovat, aby tyto otázky byly řešeny tak, aby nepříznivé vlivy na obyvatelstvo 
byly v dosažitelné míře minimalizovány.  
 
Lze důvodně předpokládat, že výstavba poměrně rozsáhlé stavby čtyřpruhové silnice přinese 
řadu více či méně negativních vlivů na životní prostředí, a to především v období výstavby 
optimalizované trati, např. : 

• lokální zvýšení hluku ze stavební mechanizace 
• zvýšení prašnosti a koncentrace zplodin výfukových plynů ze stavební techniky a 

dopravních prostředků na stavbě 
• omezení veřejnosti jak výlukami v hromadné dopravě, tak nutností využívání 

např. objízdných tras při uzavírce mostních objektů a ulic, silniční omezení a pod. 
• zvýšením četnosti jízd nákladních automobilů v okolí stavby.  

Eliminace těchto vlivů je částečně možná, závisí především na zodpovědnosti dodavatele 
stavby, který by měl dbát na dodržování základních požadavků, stanovených legislativou pro 
stavby (bezpečnostními předpisy, protipožárními předpisy, havarijním řádem a pod) i 
legislativou na ochranu životního prostředí. Pro minimalizaci negativních dopadů realizace 
stavby na životní prostředí je nutno realizovat a dodržovat řadu standardních zmírňujících 
opatření, např. : 

• snižovat prašnost kropením 
• udržovat příjezdné komunikace v čistotě a dobrém technickém stavu 
• udržovat techniku v dobrém stavu 
• náklady a vozidlech ukládat tak, aby nedocházelo k uvolňování materiálu 
• hlukově náročné práce provádět jen v nejnutnějším rozsahu a dodržovat hygienické 

limity 
• organizací práce minimalizovat počty jízd nákladních aut, minimalizovat omezení 

silniční dopravy v oblasti výstavby 
• vyloučit možnost znečištění zemin či vod únikem ropných látek ze stavební 

mechanizace  
• apod.  

 
Současně lze předpokládat i některé pozitivní vlivy záměru na životní prostředí i 

obyvatelstvo, které se mohou projevit jak v lokalitě posuzované stavby (nová protihluková 
opatření, plynulejší doprava), tak i mimo vlastní lokalitu stavby (snížení dopravní zátěže na 
stávajících komunikacích v okolí).    
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D.I.2.  Vlivy na ovzduší a klima 
 
Pro vyhodnocení vlivů záměru stavby silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné byla pro 
potřeby oznámení EIA zpracována rozptylová studie pro emise znečišťujících látek z dopravy 
(RNDr. J.Maňák, listopad 2006), která je zařazena jako příloha č. B.1. k oznámení.  
 
Tato studie byla zpracována v souvislosti s plánovanou výstavbou nového průtahu silnice I/20 
Plzní, který má vést údolím Úslavy. Studie obsahuje výpočet maximálních krátkodobých a 
průměrných ročních koncentrací NO2, NOx, prachu - PM10 a benzenu způsobených v okolí 
nové silnice a v přilehlých částech Plzně automobilovým provozem po plánované nové silnici 
a po stávajících nejdůležitějších komunikacích, které na ni budou navazovat. Výpočet byl 
proveden pro předpokládaný stav v r.2020 ve 3 variantách popisovaných v [1]: 
– Varianta 1 podle VPÚ DECO "3/A" z r.1997 
– Varianta 2 podle SUDOP Praha z r. 2004 
– Varianta 3 podle ing.Petr Zítek: Studie silnice I/20, uzel Lobezská 
 
Výpočet je proveden metodikou SYMOS upravenou podle nových postupů zohledňujících 
požadavky nové legislativy týkající se ochrany ovzduší. Vypočtené znečištění ovzduší 
z dopravy se týká pouze dopravy po níže uvedených úsecích komunikací, nikoliv dopravy na 
ostatních silnicích ani jiných zdrojů znečištění. 
V další části studie jsou výsledky výpočtu porovnány s celkovým znečištěním ovzduší ve 
sledované oblasti převzatým z ročenky ČHMÚ. 
 
Z této studie zde  uvádíme podstatné výsledky a závěry.  
 
Úsek silnice I/20 v Plzni, pro který se provádí výpočet, začíná na křižovatce ulic Na Růžku a 
Velenická na východním okraji plzeňské čtvrti Slovany, kde bude navazovat na přivaděč od 
dálnice D5. Varianty dalšího vedení silnice při křížení železniční tratě a průchodu místní částí 
Vyšehrad do údolí Úslavy západně od Lobez se však značně liší. 
Ve variantě 1 vede silnice k SZ podél železniční tratě, nadjíždí ji po mostě a poté pomalu 
klesá do údolí Úslavy. Součástí stavby jsou i nájezdové větve z Lobezské ulice, z nichž jedna 
vede k JV dlouhým obloukem dolů do údolí Úslavy a poté údolím zpět k SV. 
Ve variantě 2 silnice I/20 podjíždí železniční trať a místní část Vyšehrad 450 m dlouhým 
tunelem, za kterým se vozovky pro směr na SZ a na JV od sebe vzdalují a mezi nimi prochá-
zejí nájezdové větve k Lobezské ulici. Po opětovném spojení vozovek silnice klesá do údolí 
Úslavy. 
Ve variantě 3 silnice I/20 rovněž podjíždí železnici a místní část Vyšehrad tunelem, ten je ale 
delší (570 m) a svádí silnici těsně nad dno údolí. Za tunelem odbočují větve na Lobezskou 
ulici a asi 150 m za touto odbočkou zajíždí silnice do dalšího tunelu dlouhého 300 m, kterým 
podjíždí zástavbu v ulicích Vyšehradská a Na Cihlářce. Pak pokračuje údolím Úslavy k SSZ. 
 
Zhruba v km 2,0 silnice I/20 se všechny varianty spojují, silnice se stáčí přímo na sever a 
mírně stoupá na most nad Rokycanskou ulicí s nájezdovými rampami. Za mostem dvakrát 
podjíždí železniční trať a stáčí se k SZ téměř až k Berounce, dále však vede přímo k severu a 
stoupá na most přes Berounku a ulici Na Roudné. Za mostem na křižovatce s pokračováním 
Jatečné ulice sledovaný úsek silnice I/20 končí. Celý úsek nové silnice I/20 měří zhruba 5 km. 
 
Do výpočtu znečištění ovzduší z provozu motorových vozidel byly kromě silnice I/20 
zahrnuté tyto komunikace s intenzivnějším provozem ve sledovaném území: 
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1. Asi 200 m dlouhý úsek pokračování silnice I/20 na SZ na křižovatkou s odbočkou na 
kruhový objezd Na Roudné 

2. Silnice Na Roudné od chatové osady K Ráji po serpentinu v kopci na Bílou Horu 
3. Odbočka z I/20 na kruhový objezd Na Roudné 
4. Jateční od kruhového objezdu Na Roudné po Rokycanskou 
5. Chrástecká a Mohylová od Jateční po Masarykovu 
6. Těšínská od Jateční po Masarykovu 
7. U Prazdroje a Rokycanská od Sirkové po místo 100 m před Hřbitovní 
8. Masarykova od Hrádecké po Rokycanskou 
9. Dlouhá a nové přemostění údolí Úslavy od Rokycanské po Lobezskou 
10. Částkova od Lobezské po Slovanskou 
11. Přemostění nádraží, Lobezská a Sušická od ulice U Prazdroje po Vyšehrad 
12. Koterovská od Rubešovy po Slovanskou alej 
13. Na Růžku, Sládkova a Sušická od Koterovské po Božkov 
14. Slovanská od Klášterní po Strnadovu 
 
Údaje o celkové intenzitě provozu ve všech 3 variantách v r.2020 na nové silnici I/20 i na 
dalších do výpočtu zahrnutých komunikacích byly získané z dopravněinženýrského posudku 
DHV z července 2006 a jsou uvedené v následující tabulce. Jde o součet intenzit dopravy v 
obou směrech.  
 
Tabulka č. 33 – Intenzity provozu v r.2020  

 
Počet vozů za 24 hod. Komunikace 

úsek 
Délka 
(m) var.1 var.2 var.3 

Na Roudné     
chat.osada K Ráji - kruhový objezd 1000 7585 7585 7731 
kruhový objezd - serpentina na Bílou Horu 510 9901 9901 9901 

Jateční     
I/20 - kruhový objezd Na Roudné 300 7277 7294 7067 
kruhový objezd - Chrástecká 1220 8961 8896 9048 
Chrástecká - Těšínská 970 3202 3138 3319 
Těšínská  - Rokycanská 190 11070 11070 11070 

Chrástecká, Mohylová     
Jateční - Masarykova 950 6375 6379 6352 

Těšínská     
Jateční - Masarykova 820 7336 5957 5043 

U Prazdroje, Rokycanská     
Sirková - most přes nádraží 300 39053 40124 39479 
most přes nádraží - Jateční 890 39993 40119 39815 
Jateční - Masarykova 780 34915 35368 34602 
Masarkova - směrem na V 910 23018 22794 22919 

Masarykova     
Hrádecká - Mohylová 720 17530 17353 17636 
Mohylová - Těšínská 600 12582 12366 12673 
Těšínská - Rokycanská 230 13734 15321 14966 

Dlouhá, most přes Úslavu, Částkova      
Masarykova - Lobezská 1540 7238 7924 9023 
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Lobezská - Koterovská 4700 15435 15343 15238 
Koterovská - Slovanská 500 11470 11298 11086 

Most přes nádraží, Lobezská, Sušická     
U Prazdroje - Železniční 330 16887 16006 16578 
Železniční - Částkova 1320 11382 10418 11104 
Částkova - U Světovaru 550 9322 9977 9862 

Koterovská     
Rubešova - Částkova 1090 13667 14113 14039 
Částkova - Jubilejní 1010 7162 6678 7032 

Na Růžku, Sládkova, Sušická     
Koterovská - I/20 430 12528 12068 11956 
I/20 - Božkov 590 13911 13525 13424 

Slovanská     
Klášterní - Částkova 510 11794 11847 11954 
Částkova - Strnadova 390 14927 14778 14862 

Nová I/20     
Sládkova - Sušická, var.1 510 16418   
Sládkova - Sušická, var.2 620  18364  
Sládkova - odbočka na Lobezskou, var.3 740   17964 
Sušická - napojení větve A, var.1 890 17242   
Sušická - Lobezská, var.2 560  14890  
napoj. větve A - napoj. Rokycanské-jih, var.1 780 25388   
Lobezská - napoj. Rokycanské-jih, var.2 1010  25956  
odb. na Lobezskou - nap. Rokycan.-jih, var.3 1400   22877 
napoj.Rokycanské-jih - napoj.Rokycan.-sever 600 19732 19046 18532 
napoj.Rokycanské-sever - pokrač. Jateční 2230 26312 25797 25239 
pokrač. Jateční - směrem na SZ 180 29968 29464 29120 

Větve navazující na I/20     
Var.1, Větev A Lobezská 980 5027   
Var.3, Větev A Lobezská 370   10862 

 
Uvedené celkové intenzity provozu byly rozdělené na osobní auta (OA), lehká nákladní auta 
(LNA) a těžká nákladní auta (TNA), mezi které byly započítané i autobusy, podle doporučení 
zpracovatele dopravně inženýrského posudku DHV následujícím způsobem: 
 
Tabulka č.34 

Počet procent vozů Komunikace 
 OA LNA TNA 

Nová silnice I/20, U Prazdroje, Rokycanská 80 7 13 
Sušická, Slovanská 90 5 5 
Ostatní silnice ve výpočtu 85 7,5 7,5 

 
Maximální krátkodobé koncentrace znečišťujících látek byly počítané ze špičkové intenzity 
dopravy. V dopravní špičce se předpokládá, že za hodinu projede komunikací 7 % celkového 
denního množství aut, což je 1,68-krát více než hodinový průměr počítaný z denního 
množství. Roční průměrné koncentrace byly počítané z průměrné intenzity dopravy. 
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O větrání tunelů ve variantě 2 a 3 nejsou k dispozici žádné údaje. Proto předpokládáme, že 
budou větrané pouze pístovým efektem projíždějících vozidel a emise znečišťujících látek 
budou z tunelů vycházet jejich portály, polovina jedním a polovina druhým. 
 
Maximální krátkodobé a průměrné roční koncentrace a doby překročení zvolených hraničních 
koncentrací znečišťujících látek z automobilového provozu byly počítané v síti 288 
referenčních bodů. Tato síť pokrývá území východní části Plzně od jižního okraje Bolevec-
kého rybníka a Bílé Hory na severu po Slovany a Božkov na jihu. Síť má rozměry 2,2 x 4,6 
km a délkový krok 200 m. Referenční body sítě leží v úrovni terénu. 
Síť byla doplněna dalšími 94 - 101 referenčními body (podle variant) umístěnými přímo na 
sledovaných komunikacích, aby mohla být zachycena maxima koncentrací znečišťujících 
látek z dopravy. Síť referenčních bodů včetně doplňujících bodů je znázorněná na obr.1. 
v rozptylové studii (viz přílohu č. B.1. k oznámení).  
 
Imisní limity: 
 
Podle Nařízení vlády [2] a [3], kterými se stanovují mj. i imisní limity znečišťujících látek 
v ovzduší, nesmějí koncentrace znečišťujících látek ve volném ovzduší překročit od r.2010 
tyto hodnoty:  
 

Tabulka č. 35 
Průměrovací doba  

Znečišťující látka 1 hod. 1 den 1 rok 
NO2 (µg/m3) 200 - 40 
NOx (µg/m3) - - 30 

Prach - PM10 (µg/m3) - 50 40 
Benzen (µg/m3) - - 5 

 
 

Nařízení vlády [2] a [3] připouštějí překročení imisního limitu 200 µg/m3 pro 1-hodinový 
průměr koncentrace NO2 po 18 hodin za rok a překročení limitu 50 µg/m3 pro 1-denní průměr 
koncentrace prachu - PM10 po 35 dní za rok. 
Imisní limity pro NO2, prach a benzen jsou stanovené pro ochranu zdraví lidí, proto by měly 
být dodržené zejména v obydlených místech. Imisní limit pro NOx je stanovený pro ochranu 
ekosystémů a měl by být proto dodržený zejména v cenných přírodních lokalitách (lesy, 
CHKO apod.) 
Pro benzen byla hygienickými předpisy [4] stanovena nejvýše přípustná denní koncentrace 
15 µg/m3. Krátkodobá přípustná koncentrace stanovena nebyla, u jiných látek bývá však 
obvykle vyšší než přípustná koncentrace pro denní průměr.  

 
Prezentace výsledků výpočtů:  
 
Výsledky výpočtu v rozptylové studii (viz příloha č. B.1. k oznámení) u jsou uspořádány do 3 
typů tabulek. První typ tabulek (např. na str. 23, 26 atd.) znázorňuje plošné rozložení 
charakteristik znečištění ovzduší podobně jako v mapě. U každého referenčního bodu je 
v prvním řádku uvedená maximální dosažitelná krátkodobá koncentrace (pro prach - PM10 
maximální dosažitelná denní koncentrace) a ve druhém řádku průměrná roční koncentrace 
způsobená zdroji zahrnutými do výpočtu.  
Za touto tabulkou následuje tabulka druhého typu (např. na str. 24, 27 atd.), ve které jsou pro 
vybrané referenční body uvedené následující charakteristiky znečištění: 
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1) Maximální koncentrace pro I. až V. třídu stability a příslušné třídy rychlosti větru (tj. pro 
1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s). Koncentrace představují krátkodobé 1-hodinové hodnoty (pro  
PM10 1-denní hodnoty) a jsou uváděné v µg/m3.  

2) Počet hodin (v případě PM10 počet dní) za rok, kdy dojde k překročení následujících 
zvolených koncentrací:  
 

NO2  
(µg/m3) 

NOx  
(µg/m3) 

Prach - PM10 
(µg/m3) 

Benzen 
(µg/m3) 

5 50 2 0,5 
10 100  5 1 
20 150  10 2 
30 200  15 3 
 40 300  20 5 
60 500 30 7 

   
3) Průměrná roční koncentrace v µg/m3 v referenčním bodě, kterou působí sledované zdroje 

(tj. bez vlivu ostatních zdrojů a pozadí). 
 

Za touto tabulkou je zařazena tabulka 3.typu (např. na str. 25, 28 atd.), ve které jsou ve vybra-
ných referenčních bodech uvedené maximální dosažitelné krátkodobé (pro PM10 denní) 
koncentrace společně s podmínkami (třída stability, směr a rychlost větru), kdy k těmto 
maximům může dojít, a dále průměrná roční koncentrace a podíly jednotlivých skupin zdrojů 
na ní. Uvedená maxima znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací přes všechny třídy stability a 
pro takovou rychlost větru, při které je v dané třídě stability koncentrace nejvyšší. 
Je zřejmé, že maxima z tabulky třetího typu musí být vždy vyšší nebo stejná jako maxima 
z tabulky druhého typu, protože maxima z tabulky druhého typu se týkají pouze třídních 
rychlostí větru 1.7, 5 a 11 m/s, zatímco maximum z tabulky třetího typu je skutečně nejvyšší 
možnou dosažitelnou koncentrací, která může nastat i za jiných než třídních rychlostí větru. 
Stejně jako v prvním typu tabulek i zde jsou koncentrace znečišťujících látek uváděné v 
µg/m3.   

 
Skupiny zdrojů pro stanovení podílů byly stanovené takto: 
1 - Nová silnice I/20 včetně nájezdů 
2 - Silnice U Prazdroje a Rokycanská 
3 - Ostatní silnice zahrnuté do výpočtu 

 
Uvádět v tabulkách 2. a 3. typu výsledky pro všech 382 - 389 referenčních bodů by zname-
nalo neúměrně zvětšit počet stránek ve studii. Proto bylo do těchto tabulek vybráno 28 refe-
renčních bodů, zejména na obytných budovách nebo přímo na silnicích. Podle nich je možné 
si utvořit představu, jakých hodnot dosahují jednotlivé charakteristiky znečištění ovzduší 
v jejich okolí za různých rozptylových podmínek. Kompletní výsledky ze všech referenčních 
bodů jsou k dispozici na vyžádání u zpracovatele rozptylové studie. Vybrané referenční body 
jsou znázorněné na obr.2 v rozptylové studii.  
Tyto 3 typy tabulek jsou pro každou sledovanou znečišťující látku (v pořadí NO2, NOx,  
PM10  a benzen) uvedené pro všechny 3 varianty výpočtu.   
Výsledky výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací NO2, nejvyšších denních 
koncentrací prachu - PM10 a průměrných ročních koncentrací všech sledovaných látek jsou 
rovněž znázorněné ve všech 3 variantách výpočtu na mapách na obr.3 – 20 v rozptylové 
studii. Mapy byly konstruované pouze pro takové charakteristiky znečišťujících látek, pro 
které existuje imisní limit.  
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Výsledky výpočtu platné pro všechny znečišťující látky 

 
Ve všech referenčních bodech platí, že k nejvyšším přízemním krátkodobým koncentracím 
znečišťujících látek z automobilového provozu bude docházet při špatných rozptylových 
podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené koncen-
trace klesají, za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace nižší než při inverzích. 
V případě NO2 nedosahují koncentrace v blízkosti komunikací za inverzí tak vysokých 
hodnot, protože vzhledem ke krátké vzdálenosti od zdroje a pomalé konverzi NO na NO2 za 
inverzí se za těchto podmínek nestačí vytvořit dostatečné množství NO2. 
Krátkodobé koncentrace i roční průměry dosahují nejvyšších hodnot v těsné blízkosti silnic, 
se vzdáleností od komunikace postupně klesají. Tento pokles je rychlejší v místech, kde se 
vzdáleností rychle klesá výška terénu (svahy kopců apod.). 
Maxima krátkodobých koncentrací však nejsou nejlepší charakteristikou znečištění ovzduší 
daného místa, protože nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí 
zejména na četnosti výskytu inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se nejvyšší koncentrace 
vyskytují jen po krátký čas několika hodin nebo desítek hodin během roku. Navíc jsou 
maxima více ovlivněná konfigurací zvolených elementů silnic a proto je přesnost jejich 
výpočtu nižší. 

 
Lepší charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která obsahuje i vliv větrné růžice a 
tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna 
náhodnými skutečnostmi, takže přesnost jejího výpočtu je vyšší. Proto může být spíše pova-
žována za míru znečištění ovzduší v daném bodě. 
Jedním ze zdrojů emisí, který může nejvíce ovlivnit znečištění ovzduší v přízemní vrstvě ve 
svém okolí, jsou portály tunelů na frekventovaných komunikacích. Jednak se v nich 
soustřeďují na jednom místě emise z celé délky tunelu (pokud není tunel odvětráván jinak), 
takže emise dosahují vysokých hodnot, jednak jsou znečišťující látky vypouštěné přímo do 
nejnižší vrstvy ovzduší, takže mohou působit vysoké koncentrace ve svém okolí. Proto je 
z hlediska znečištění ovzduší výhodnější vypouštět alespoň část emisí z tunelu vzducho-
technickým komínem. Znečišťující látky se tak dostanou do větší výšky nad terén, kde bývá i 
rychlejší rozptyl, a nepůsobí tak vysoké koncentrace přímo u země. 
 
Vypočtené znečištění ovzduší NO2 
(viz tabulky na str.23 - 31  a obr.3 – 8 v rozptylové studii) 

 
Vypočtené znečištění ovzduší NO2 od silnic zahrnutých do výpočtu je ve všech 3 variantách 
podobné. K nejvyšším krátkodobým koncentracím NO2 bude docházet na ulicích U Prazdroje 
a Rokycanská, kde mohou vystoupit na 30 - 45 µg/m3, a podél nové silnice I/20, kde 
dosáhnou 20 - 35 µg/m3. Na ostatním území maxima dosáhnou 10 - 15 µg/m3, v okolí Lobez a 
soutoku Berounky a Úslavy jen 5 - 10 µg/m3. Jediný podstatný rozdíl mezi variantami je 
patrný v blízkém okolí portálů tunelů na nové silnici I/20 ve variantách 2 a 3, kde mohou 
maxima vystoupit až na 70 - 90 µg/m3. To se ale týká pouze nejbližšího okolí portálů do 
několika desítek metrů. Imisní limit 200 µg/m3 by neměl být v žádném sledovaném místě 
překročený.  
Průměrné roční koncentrace NO2 způsobené emisemi ze sledovaných silnic rovněž v žádném 
referenčním bodě nedosáhnou imisního limitu 40 µg/m3 a stejně jako v případě krátkodobých 
maxim se od varianty k variantě nebudou příliš lišit. Nejvyšších hodnot 2 - 2,5 µg/m3 
dosáhnou podél ulice U Prazdroje a západní části Rokycanské, na 1 - 1,5 µg/m3 vystoupí i 
podél nové silnice I/20. Na ostatním území se budou pohybovat pouze v řádu desetin µg/m3. 
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Ve variantách 2 a 3 je patrné zvýšení ročních průměrů v oblasti Vyšehradu až na 3 - 5 µg/m3 
v blízkém okolí portálů tunelů do několika málo desítek metrů. 

 
Vypočtené znečištění ovzduší NOx 
(viz tabulky na str.32 - 40  a obr.9 – 11 v rozptylové studii) 

  
Maxima krátkodobých koncentrací NOx dosáhnou ve všech třech variantách na většině 
sledovaného území 40 - 100 µg/m3, v blízkosti ulic U Prazdroje a Rokycanské 250 -
 400 µg/m3 a podél nové silnice 150 - 250 µg/m3, ve variantách 2 a 3 v blízkosti portálů 
tunelů až 400 - 800 µg/m3. Tato maxima však není s čím srovnat, protože imisní limit pro 
krátkodobé koncentrace NOx byl zrušen. 
Průměrné roční koncentrace NOx vystoupí v blízkosti ulice U Prazdroje a západní části 
Rokycanské na 15 µg/m3, na křižovatce se silnicí I/20 až na 20 µg/m3. Podél nové silnice I/20 
dosáhnou 6 - 10 µg/m3, ve variantách 2 a 3 v nejbližším okolí portálů tunelů až 30 - 50 µg/m3. 
Na většině ostatního území se budou pohybovat od 2 do 6 µg/m3. Imisní limit 30 µg/m3 tedy 
nebude s výjimkou blízkého okolí portálů tunelů nikde dosažený. Do vzdálenosti několika 
desítek metrů od portálů jej mohou roční průměry překročit, tento limit však platí jen pro 
cenné přírodní lokality, které se ale v těchto místech nevyskytují. 
Rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou stejně jako u NO2 patrné pouze v JV části 
sledovaného území v okolí portálů tunelů. 
 
Vypočtené znečištění ovzduší prachem - PM10 
(viz tabulky na str.41 - 49  a obr.12 – 17 v rozptylové studii) 

 
Tuhé částice jsou vypouštěné téměř výhradně z naftových motorů (benzínové motory mají 
velmi malé emise prachu), takže jejich emise závisí zejména na intenzitě nákladní dopravy na 
dané silnici. Protože v našem případě je intenzita nákladní dopravy na silnicích ve 
sledovaném území nízká, budou poměrně nízké i výsledky výpočtu koncentrací prachu v 
ovzduší. Jedinou silnicí s významně vyšší intenzitou nákladní dopravy je ulice U Prazdroje a 
Rokycanská, kde se dají očekávat podstatně vyšší denní maxima i roční průměry koncentrací 
prachu - PM10 než na jiných silnicích. Ve všech třech variantách jsou vypočtené koncentrace 
PM10 nízké, je ale nutné zdůraznit, že se jedná o prach z výfuků, nikoliv o prach zvířený ze 
silnic. Varianty se mezi sebou budou lišit pouze v oblasti Vyšehradu v JV části sledovaného 
území a to pouze v důsledku emisí z portálů tunelů ve variantách 2 a 3. 
Na téměř celém sledovaném území se hodnoty nejvyšších denních koncentrací prachu - PM10 
způsobené provozem po silnicích zahrnutých do výpočtu budou pohybovat jen kolem 2 -
 5 µg/m3. Pouze v okolí ulice U Prazdroje a v západní části Rokycanské mohou dosáhnout 
15 - 20 µg/m3 a na nové silnici 6 - 10 µg/m3, ve variantách 2 a 3 v nejbližším okolí portálů 
tunelů až 25 - 35 µg/m3. Imisní limit 50 µg/m3 by neměl být v žádném sledovaném místě 
překročený. 
Průměrné roční koncentrace způsobené uvažovanou dopravou budou rovněž nízké. Na většině 
sledovaného území dosáhnou jen několika málo desetin µg/m3. V okolí ulice U Prazdroje a 
západní části Rokycanské vystoupí na 0,9 - 1,0 µg/m3, na křižovatce s novou I/20 až na 
1,2 µg/m3. Podél silnice I/20 dosáhnou většinou hodnot kolem 0,5 µg/m3, ve variantách 2 a 3 
v okolí portálů tunelů ale až 1,5 - 2,4 µg/m3. Tyto vyšší hodnoty se ale týkají jen nejbližšího 
okolí portálů do několika málo desítek metrů. Ve srovnání s imisním limitem 40 µg/m3 pro 
průměrnou roční koncentraci PM10 jde o nízké hodnoty znečištění ovzduší. 
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Vypočtené znečištění ovzduší benzenem 
(viz tabulky na str.50 - 58 a obr.18- 20 v rozptylové studii) 

 
Maximální krátkodobé koncentrace benzenu ve všech variantách dosáhnou na většině 
sledovaného území jen nízkých hodnot 0,5 - 1,5 µg/m3. Na ulici U Prazdroje a v Rokycanské 
vystoupí na 3,5 - 5,5 µg/m3, na nové silnici I/20 na 2 - 2,5 µg/m3. Pouze v blízkém okolí 
portálů tunelů na nové I/20 mohou dosáhnout 6 - 9 µg/m3. Imisní limit pro krátkodobé 
koncentrace benzenu není stanovený, vypočtené hodnoty je možné srovnat pouze s přípustnou 
průměrnou denní hodnotou 15 µg/m3, protože vypočtené průměrné denní hodnoty koncentrací 
benzenu by byly nižší než krátkodobá maxima. Z toho je zřejmé, že krátkodobé koncentrace 
benzenu v celé sledované oblasti nedosáhnou maximálně přípustné hodnoty. 
Roční průměry koncentrací benzenu způsobené emisemi z dopravy po silnicích zahrnutých do 
výpočtu rovněž nebudou vysoké ve srovnání s imisním limitem 5 µg/m3. Nejvýše na hodnoty 
kolem 0,20 - 0,25 µg/m3 vystoupí na ulici U Prazdroje a v západní části Rokycanské, na 
křižovatce této silnice se silnicí I/20 až na 0,30 µg/m3. Podél nové silnice I/20 dosáhnou 
0,10 - 0,15 µg/m3, ve variantách 2 a 3 v blízkém okolí portálů tunelů 0,30 - 0,50 µg/m3. Mimo 
okolí těchto hlavních silnic se budou pohybovat pouze v řádu setin µg/m3.  
 
 
Z výsledků měření pozaďových hodnot za rok 2005 na 3 stanicích v Plzni, které byly uvedeny 
v tabulkách v kapitole C.2.1. Ovzduší a klima, vyplývá, že ovzduší ve východní části Plzně 
není nadměrně znečištěné NO2. Krátkodobá maxima i průměrné hodnoty koncentrací NO2 
zůstávaly v r.2005 pod příslušnými imisními limity. Znečištění ovzduší NOx v Roudné a na 
Doubravce imisní limit nepřekračuje, i když se mu blíží, zatímco na Slovanech je průměrná 
roční koncentrace NOx významně vyšší než imisní limit. Imisní limit pro NOx však platí 
pouze pro ochranu ekosystémů, které se v uvedeném území nevyskytují. 
Ovzduší ve východní části Plzně je však nadměrně znečištěné prachem. Průměrné roční 
koncentrace sice v r.2005 nedosáhly ani na jedné z jmenovaných 3 stanic imisního limitu, 
denní průměry koncentrací PM10 však imisní limit překračovaly, a to v Doubravce a na 
Slovanech dokonce častěji, než je přípustné. 
Koncentrace benzenu se měří v Plzni pouze na Slovanech a tam je jejich roční průměr 
hluboko pod imisním limitem a ani nejvyšší denní hodnoty nedosahují kdysi používané 
nejvyšší přípustné koncentrace. Není žádný důvod, proč by mělo být znečištění ovzduší 
benzenem ve východní části Plzně podstatně vyšší než na Slovanech (v obou místech je silná 
automobilová doprava), takže se dá říci, že ovzduší ve sledovaném území  není nadměrně 
znečištěné ani benzenem. 
 
Sčítat tyto pozaďové hodnoty koncentrací znečišťujících látek s koncentracemi vypočtenými 
od dopravy po silnicích zahrnutých do výpočtu lze pouze v případě ročních průměrů. Pro 
maxima (a tedy ani pro dobu překročení imisního limitu) takové součty provádět nelze, 
protože každé z těchto maxim může obecně nastávat v daném místě za jiných atmosférických 
podmínek (např. při jiném směru větru) a jejich sečtením bychom dostali zcela nereálné 
hodnoty.  
I v případě ročních průměrů však není postup sčítání zcela korektní, protože v pozaďových 
hodnotách znečištění je již vliv emisí z těchto silnic v uvedeném území jednou započítaný. 
Navíc pozaďové znečištění popisuje stav v r.2005, zatímco výpočet charakterizuje vliv silnic 
v r.2020. Je přitom pravděpodobné, že se během 14 let imisní situace v dané lokalitě značně 
změní.  
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I když bychom předpokládali v příštích letech stejné pozaďové znečištění ovzduší v SZ části 
Plzně jako dnes a naznačené součty ročních průměrů provedli, výsledky by stejně  
nepřekročily imisní limity pro NO2, prach - PM10 ani benzen.  
Imisní limit pro NOx by překročený byl, ten ale, jak již bylo řečeno výše, platí pouze pro 
ochranu ekosystémů, které se ve sledovaném území nenacházejí. 
 
Závěr:  
 
Nová silnice I/20 v Plzni nezpůsobí ve svém okolí nadměrné znečištění ovzduší NO2, NOx, 
prachem - PM10 ani benzenem. I v blízkosti této komunikace zůstanou krátkodobé i 
průměrné roční koncentrace všech sledovaných znečišťujících látek způsobené automobilo-
vou dopravou po úseku silnice zahrnutém do výpočtu pod stanovenými limitními hodnotami. 
Jedinou výjimkou může být nejbližší okolí portálů tunelů na silnici I/20 (do několika málo 
desítek metrů), kde může dojít k nadlimitním ročním průměrům koncentrací NOx. Tento limit 
však platí pouze pro ochranu ekosystémů, které se v daných lokalitách nevyskytují. 
K nejvyššímu znečištění ovzduší ve všech třech variantách výpočtu bude docházet podél ulic 
U Prazdroje a Rokycanská a zejména na křižovatce silnice I/20 s těmito ulicemi. Výsledky 
vypočtené ve třech variantách se od sebe téměř neliší, jediné podstatné rozdíly jsou patrné na 
JV sledovaného území v místní části Vyšehrad, kde bude znečištění ovzduší o něco vyšší ve 
variantách 2 a 3 v důsledku emisí z portálů tunelů. 
Ovzduší ve východní části Plzně není v současné době nadměrně znečištěné NO2 ani 
benzenem a z hlediska ročních průměrů koncentrací ani prachem - PM10. Denní průměry 
koncentrací PM10 však zde za nepříznivých rozptylových podmínek překračují imisní limit 
častěji, než je přípustné.  
Ani součet vlivu imisního pozadí s imisemi od silnic zahrnutých do výpočtu by neměl vést k 
nadlimitnímu znečištění ovzduší v ve sledovaném území. 
 
 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 

charakteristiky 
 
Hluk: 
 
Pro vyhodnocení vlivů stavby silnice I/20 na akustickou situaci byla pro potřeby oznámení 
zpracována hluková studie (Akustický posudek silnice I/20, úsek Sládkova – Na Roudné, 
Ing.K. Šnajdr – AKON, listopad 2006), která je zařazena jako příloha č. B.3. oznámení.  
Studie vyhodnotila hluk emitovaný automobilovou dopravou v chráněném venkovním 
prostoru obytných objektů a v chráněném venkovním prostoru v okolí posuzovaného úseku 
silnice I/20, pro navrhované tři varianty řešení.  
Studie je vypracována na úrovni současných podkladů a znalostí a na úrovni podrobností 
dostupných podkladů v této etapě přípravy (na úrovni ověřovací studie variant řešení). 

Z tohoto akustického posudku uvádíme v oznámení podstatné údaje a závěry.  
 
V podkladech pro oznámení EIA (zpracovaných společností DHV ČR, spol. s r.o.) jsou 
řešeny intenzity dopravy v dotčeném území pro varianty „Varianta 1“ až „Varianta 3“ a roky 
2015, 2020 a 2030 (viz /5/ v akustické studii). Dokumentace dopravy neobsahuje intenzity 
dopravy pro silniční síť města Plzně bez realizace řešeného úseku silnice I/20 (tedy variantu 
„Varianta 0“).  
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Dotčený úsek komunikace se objevuje na kartogramech pro rok 2020 a 2030. Proto byl jako 
výpočtový rok  pro porovnání jednotlivých variant zvolen rok 2020. 
Intenzity dopravy pro „Variantu 0“ byly (po konzultaci s Ing. Jiřím Kašparem, DHV ČR, 
spol. s r.o.) stanoveny pomocí kartogramu uvedeném v publikaci "Informace o dopravě v 
Plzni 2005" s rozšířením pomocí koeficientů rozšíření 1.23 (osobní automobily) a 1.19 (těžké 
nákladní automobily) získaných v ročence ŘSD ČR z roku 2003 "Silnice a dálnice v ČR" 
(viz/6/). 
Použité kartogramy intenzit dopravního proudu jsou uvedeny v příloze akustické studie na 
následujících obrázcích: 

„Obr. 1 – Intenzita dopravního proudu – Plzeň 2005“  
„Obr. 2 – Intenzita dopravního proudu – I/20 Plzeň 2020 – Varianta 1“  
„Obr. 3 – Intenzita dopravního proudu – I/20 Plzeň 2020 – Varianta 2“  
„Obr. 4 – Intenzita dopravního proudu – I/20 Plzeň 2020 – Varianta 3“. 
 

Hodinové intenzity automobilové dopravy na modelovaných úsecích komunikací jsou, spolu 
s akustickými parametry, uvedeny v příloze akustické studie v následujících tabulkách: 

„Tab. 1 – Parametry modelovaných komunikací – Varianta 0“  
„Tab. 2 – Parametry modelovaných komunikací – Varianta 1“  
„Tab. 3 – Parametry modelovaných komunikací – Varianta 2“  
„Tab. 4 – Parametry modelovaných komunikací – Varianta 3“.  

 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku hluku A v chráněném venkovním 
prostoru staveb pro bydlení a v chráněném venkovním prostoru se stanoví součtem základní  
hladiny hluku LAeq,T = 50 dB (pro provádění povolených staveb v době od 7°° do 21°° 
navýšené o +10 dB, pro hluk s výraznou tónovou složkou se přičítá další korekce –5 dB) a 
příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 (viz /1/). 

 

Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněném venkovním 
prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru, pro hluk z dopravy na 
hlavních pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující 
nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích, jsou rovny: 

Pro denní dobu od 6°° do 22°°      LAeq,T = 60 dB  
Pro noční dobu od 22°° do 6°°      LAeq,T = 50 dB. 
 

Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněném venkovním 
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb, pro hluk ze stavbou vyvolané dopravy 
a stavebních technologií a strojů pohybujících se v místě svého nasazení, jsou rovny: 

V době od 6°° do 7°°       LAeq,T = 60 dB 
V době od 7°° do 21°°       LAeq,T = 65 dB  
V době od 21°° do 22°°      LAeq,T = 60 dB 
V době od od 22°° do 6°°      LAeq,T = 45 dB. 

 
 
Pro potřeby prognózy šíření hluku emitovaného automobilovou dopravou v chráněném 
venkovním prostoru okolí silnice I/20 v úseku ulic Sládkova – Na Roudné byly sestaveny 
čtyři modely hlukové situace pro varianty „Varianta 0“ až „Varianta 3“, uvedené v příloze 
akustického posudku na následujících obrázcích: 

„Obr. 5 – Silnice I/20 Plzeň – Model – Varianta 0“ 
„Obr. 6 – Silnice I/20 Plzeň – Model – Varianta 1“ 
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„Obr. 7 – Silnice I/20 Plzeň – Model – Varianta 2“ 
„Obr. 8 – Silnice I/20 Plzeň – Model – Varianta 3“ 

 
Ve sledované výpočtové oblasti se nachází 1637 objektů a bloků objektů. Pomocí místního 
šetření bylo 413 objektů označeno jako nechráněné objekty (průmyslové areály, obchodní 
komplexy, řadové garáže aj.) a 1224 objektů označeno jako chráněné objekty (rodinné domy, 
bytové domy, školy, sportoviště aj.). Pro chráněné objekty byla (u variant „Varianta 1“ až 
„Varianta 3“) vyhodnocena hladinová distribuce počtu objektů zasažených hlukem o určité 
ekvivalentní hladině akustického tlaku a příslušná kumulativní distribuce. Výstupy této 
analýzy jsou uvedeny v příloze v tabulkách: 

 
„Tab. 5 – Počty hlukem zasažených obytných objektů – Denní doba“ 
„Tab. 6 – Počty hlukem zasažených obytných objektů – Noční doba“. 

 
Pro názornější porovnání jednotlivých variant byla stanovena ještě tzv. „průměrná hladina“  
jednotlivých variant. Pro snazší vyhodnocení (jednočíselné vyjádření) „Hlukové výhodnosti“ 
řešených variant bylo zavedeno kritérium „Průměr “ které je vyjádřeno následujícím 
vztahem: 
 

Průměr
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kde: L1 až Ln je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku na fasádě objektu 

Poč.L1 až Poč.Ln je počet objektů zasažený nejvyšší ekvivalentní hladinou L1 až Ln. 

 
Hladinová a kumulativní distribuce pro variantu „Varianta 0“ v posudku není uvedena ani 
hodnocena, protože díky nesrovnatelným pramenům vstupů a rozsahu dopravní sítě pro tuto 
variantu (nesrovnatelným oproti variantám „Varianta 1“ až „Varianta 3“), jsou výstupy 
analýzy počtu zasažených objektů varianty „Varianta 0“ značně zkreslené. 
 
Z tabulek v akustickém posudku vyplývají následující výsledky:  
 
Tabulka č. 36 

 „Pr ůměr“ Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 
Denní doba  51,5 50,8 50,7 
Noční doba  44,6 43,8 43,7 
 
Pro stanovení dopadu hluku z automobilového provozu na bezprostřední okolí navrženého 
úseku silnice I/20 (Sládkova – Na Roudné) byly vybrány následující sledované body (SB): 
– SB U Velkého rybníka  
– SB Letenské nábřeží  
– SB Lobezská  
– SB Vyšehradská  
– SB Barákova  
Sledované body jsou znázorněny v akustickém posudku, který je zařazen jako příloha č. B.3.  
 
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku z automobilové dopravy, vypočítané pro 
jednotlivé varianty, denní a noční dobu, ve vzdálenosti 2 m od vybrané fasády objektů a výšce 
4 m nad okolním terénem, jsou uvedeny v následující tabulce č. 37: 
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Tabulka č. 37 

Varianta 0 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 0 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
 SB U Velkého rybníka 67,3 63,2 63,2 63,1 60,9 56,7 56,7 56,7
 SB Letenské nábřeží 61,7 62,9 63,0 62,9 55,6 57,0 57,0 56,9
 SB Lobezská 54,8 54,6 61,5 57,8 47,5 48,3 55,3 51,4
 SB Vyšehradská 60,2 62,0 59,8 57,7 52,2 56,2 53,7 50,6
 SB Sušická 76,4 75,6 74,5 74,2 68.1 67,5 66,3 66,0
 SB Sušická (Na spojce) 74,3 69,9 70,0 69,9 66,1 62,1 61,8 61,7
 SB Barákova 43,3 56,7 53,7 48,2 36,0 50,1 46,8 40,9

 Objekt u komunikace

  Vliv na "bezprostřední" okolí - Rok 2020 - Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,(t) [dB] - Výška 4m nad terénem

Denní doba Noční doba

 

Pro stanovení trendu nárůstu či poklesu hluku z automobilového provozu po komunikacích 
dopravně ovlivněných řešeným úsekem silnice I/20 byly vybrány body nacházející se 
v homogenní části hodnocené ulice ve vzdálenosti 2 m od fasády vybraného objektu (nejlépe 
panelového domu či bloku budov) ve výšce 4 m nad okolním terénem. Poloha výpočtových 
bodů je naznačena na obrázku v akustickém posudku (viz příloha č. B.3. k oznámení).  

 
Vyhodnocené ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku jsou uvedeny v následující 
tabulce č. 38: 

Tabulka č. 38 

Varianta 0 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 0 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
 Rokycanská 73,8 74,8 74,8 74,8 67,4 68,3 68,4 68,3
 U Prazdroje 76,5 74,9 75,0 74,9 70,2 68,6 68,7 68,6
 Dlouhá 72,5 69,6 69,8 70,4 64,3 61,5 61,7 62,3
 Revoluční 72,3 66,9 67,2 66,7 64,1 58,9 59,2 58,6
 Lobezská 74,3 71,8 71,5 71,7 66,2 63,8 63,5 63,7
 Sušická 72,3 71,4 70,3 69,9 64,1 63,4 62,3 61,8
 Koterovská Sever 71,9 70,4 69,1 69,3 63,6 62,1 60,9 61,1
 Koterovská Jih 72,1 67,8 67,4 67,7 64,0 59,7 59,4 59,6

Denní doba Noční doba
 Hodnocená ulice

  Vliv na "přilehlé" komunikace - Rok 2020 - Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,(t) [dB] - Výška 4m nad terénem

 

 
Pro stanovení trendu šíření hluku ve venkovním chráněném prostoru okolí silnice I/20 byly, 
pro varianty „Varianta 0“ až „Varianta 3“, denní a noční dobu a výšku 4 m nad terénem, 
vypočítány mapy hlukových pásem, které jsou vyneseny v příloze na následujících obrázcích: 

 
„Obr. 9 – Silnice I/20 Plzeň – Hluková pásma 4m – Denní doba – Varianta 0“ 
„Obr. 10 – Silnice I/20 Plzeň – Hluková pásma 4m – Denní doba – Varianta 1“ 
„Obr. 11 – Silnice I/20 Plzeň – Hluková pásma 4m – Denní doba – Varianta 2“ 
„Obr. 12 – Silnice I/20 Plzeň – Hluková pásma 4m – Denní doba – Varianta 3“ 
„Obr. 13 – Silnice I/20 Plzeň – Hluková pásma 4m – Noční doba – Varianta 0“ 
„Obr. 14 – Silnice I/20 Plzeň – Hluková pásma 4m – Noční doba – Varianta 1“ 
„Obr. 15 – Silnice I/20 Plzeň – Hluková pásma 4m – Noční doba – Varianta 2“ 
„Obr. 16 – Silnice I/20 Plzeň – Hluková pásma 4m – Noční doba – Varianta 3“. 

 
Zhodnocení  
 
Z vypočítaných map hlukových pásem, ekvivalentních hladin akustického tlaku, počtu 
objektů zasažených hlukem o určité ekvivalentní hladině akustického tlaku a kritéria 
„Průměr“ vyplývá, že všechny navrhované varianty silnice I/20 v úseku ulic Sládkova – Na 
Roudné přinášejí snížení hlukové zátěže v oblasti Východního předměstí (městské části Plzeň 
2 – Slovany) a Lobez. Z hodnocených variant se jako nejméně „hlučná“ (nejméně „hlučná“ ≈ 
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představující nejmenší celkovou hlukovou zátěž v dotčeném území) jeví varianta „Varianta 3“ 
těsně následovaná variantou „Varianta 2“ (nelze přesvědčivě stanovit vyšší „výhodnost“ jedné 
z těchto variant). Jako nejvíce „hlučná“ se jeví varianta „Varianta 1“. 
S ohledem na budoucí ochranu před hlukem si nejvíce „nákladů“ vyžádá varianta „Varianta 
1“ těsně následovaná variantou „Varianta 2“ (rozšíření v oblasti městské části Vyšehrad 
v Lobezské údolí bude z pohledu ochrany před hlukem technicky náročné). Nejméně 
„nákladů“ na budoucí ochranu před hlukem si vyžádá varianta „Varianta 3“. 
 
Závěr:  
 
S ohledem na podklady a v této akustické studii provedené výpočty lze prohlásit, že 
z hlediska hluku se jako nejvýhodnější jeví varianta „Varianta 3“ následovaná variantou 
„Varianta 2“. Nejméně výhodná se jeví varianta „Varianta 1“.  
Zda budou ve všech venkovních chráněných prostorech obytných objektů splněny požadavky 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, nelze v tomto stupni projektu (na úrovni ověřovací studie) pro 
nedostatek vstupních podkladů hodnotit. 
 
Při zpracování „Studie silnice I/20 , úsek Sládkova – Na Roudné“ , jež byla základním 
podkladem pro zpracování oznámení EIA, byly pro účely ekonomického zhodnocení 
jednotlivých variant v rámci návrhu variant trasy silnice I/20 na základě předběžného 
rámcového vyhodnocení navrženy protihlukové stěny.  
Návrh protihlukových stěn vycházel především z existence chráněných objektů v blízkosti 
navržené trasy, které bude pravděpodobně potřeba ochránit před nadměrným hlukem 
z provozu budoucí komunikace.  
 
Jižní část trasy:  
Varianta 1:  PHS     0,450 – 0,647 vlevo     691 m2  
      0,647 – 0,950 vlevo   1162 m2  
      0,450 – 0,647 vpravo     394 m2  
  PHS Lobezská větev 2  0,000 – 0,130 vpravo     520 m2  
     větev 1  0,100 – KÚ vpravo     470 m2  
     větev 1  0,950 – 1,150 vpravo     600 m2  
 
Varianta 2:  PHS     0,115 – 0,980 vpravo   2595 m2  
      1,115 – 1,300 vpravo     855 m2  
      1,110 – 1,460 vlevo   1050 m2  
  PHS rampa    0,000 – 0,120 obě strany    720 m2  
 
Varianta 3:  PHS     0,115 – 0,980 vpravo   2595 m2  
      1,115 – 1,300 vpravo     855 m2  
      1,110 – 1,460 vlevo   1050 m2  
  PHS rampa    0,000 – 0,120 obě strany    720 m2  
  PHS Lobezská větev 2  0,000 – 0,130 vpravo     520 m2  
     větev 1  0,100 – KÚ vpravo     470 m2  
     větev 1  0,950 – 1,150 vpravo     600 m2  
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Severní část trasy:   
V této části trasy nebyly ve Studii protihlukové stěny navrženy, protože trasa neprochází 
v blízkosti obytných budov a jiných chráněných objektů, ale územím průmyslových, 
skladových a železničních staveb.  
 
Hluk v období výstavby 
 
Studie silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné, která byla základním podkladem pro 
zpracování oznámení EIA, obsahuje návrh rozdělení celé stavby silnice I/20 Sládkova – Na 
Roudné na dílčí etapové úseky. Členění stavby souvisí bezprostředně s vývojem nejen na 
sousedních úsecích (Jasmínová – Sušická, Plaská – Na Roudné – Chrástecká), ale především i 
se způsobem návrhu postupné přestavby železničního uzlu Plzeň. Tato stavba zásadně 
ovlivňuje provedení a etapizaci silničního návrhu. Bez realizace přestavby železničního uzlu 
není možné vybudovat silnici I/20 v navrhovaném uspořádání, především v severní části, kde 
stopa I/20 využívá prostoru po výhledově opuštěných kolejích. Bez ohledu na navrhované 
varianty v jižní části trasy se při postupu výstavby od jihu v návaznosti na připravovanou 
stavbu K Dráze – Jasmínová nabízí několik křižovatkových uzlů, kde je možné teoreticky 
zvažovat přechodné ukončení stavby. Jedná se o úseky Jasmínová – Sládkova, Sládkova – 
Sušická/Lobezská, Sušická/Lobezská – Rokycanská/Jateční, Rokycanská/Jateční – spojnice 
I/20 a I/27 – Na Roudné. 
S ohledem na složitost vazeb stavby v návaznosti na další stavby (především přestavbu 
železničního uzlu Plzeň) a na stupeň přípravy stavby a úroveň podrobností podkladů pro 
oznámení a dokumentaci EIA (ověřovací studie) nelze, v oznámení a dokumentaci EIA, vliv 
výstavby silnice I/20 na chráněný venkovní prostor v okolí stavby podrobněji hodnotit. 
 
Touto problematikou je potřeba se zabývat v dalších stupních projektové přípravy stavby, 
nejlépe před realizací stavby, kdy bude již znám její dodavatel a jeho technické možnosti a 
strojový park. Pro období výstavby bude případně potřebné přijmout dostatečná a 
odpovídající protihluková opatření (technická, organizační aj.), aby byly dodrženy limitní 
hodnoty stanovené dle uvedeného NV č. 148/2004 Sb.  
 
 
Vliv vibrací 
 
Jak již bylo uvedeno v kapitole B.III.4., k zatížení vibracemi by mohlo dojít pouze ve fázi 
výstavby při pojíždění  těžkých stavebních mechanismů a nákladních vozidel po stávajících 
okolních komunikacích. Vzhledem k tomu, že v této fázi přípravy stavby nelze stanovit 
harmonogram stavby ani rozmístění dopravních tras, nelze tento vliv kvantifikovat.  
Případné vibrace od mechanismů, používaných při vlastní výstavbě, budou malé a 
nevýznamné.  
Pro informaci je možno doplnit, že při výstavbě jsou produkovány lokální, vcelku 
zanedbatelné vibrace stavebními mechanizmy. Podle praktických zkušeností jsou vibrace 
vznikající při práci těžkých mechanizmů obvyklých staveb utlumeny v podloží do vzdálenosti 
nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení 
stávajících budov okolí v staveniště. 
 
Při budování silnice I/20 se nepředpokládá použití trhacích prací, a tedy ani vznik vibrací 
z trhacích prací.  
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Vliv záření  
 
Vlastní realizace stavby silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné nebo provoz na 
realizované komunikaci nebude zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření, a 
tudíž nemůže v tomto smyslu své okolí ovlivnit.   
 
 
D.I.4.  Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
Možné ovlivnění povrchových a podzemních vod v zájmové oblasti lze rozdělit na 3 skupiny : 

1. ovlivnění hydrologických (odtokových) poměrů, 
2. ovlivnění vodních zdrojů (kvantita a jakost podzemních vod), 
3. ovlivnění hydrogeologických poměrů, 
4. ohrožení povodněmi.  

 
Ovlivnění hydrologických poměrů 
 
V úseku komunikace I/20 K dráze – Rokycanská je odvedení vod z navrhované komunikace 
v celé délce řešeno kanalizací vedenou ve středním dělícím pasu komunikace. Vody budou 
podle dokumentace (Tycová, 1998) zaústěny do stávající kanalizace a vodoteče přímo, bez 
předčištění. O způsobu odvedení srážkových vod z ostatních úseků se dostupné materiály se 
nezmiňují. Předpokládáme, že řešení bude obdobné. Množství srážek spadlých na komunikaci 
a odvedených mimo jejich přirozené recipienty bude ve srovnání s množstvím spadlým na 
zbylé plochy povodí velmi malé.  
S výjimkou nejsevernější části komunikace v povodí Boleveckého potoka se plocha dotčená 
projektovanou komunikací I/20 nachází v povodí větších řek Úslavy a Berounky. Množství 
vody odvedené prostřednictvím kanalizace mimo jejich povodí bude z hlediska průtoků 
v těchto recipientech zcela zanedbatelné. Množství vody odvedené přímo do recipientů 
velkých řek není vzhledem k jejich průtokům významné. Převážná část navržené komunikace 
je vedena oblastí komunikací stávajících, jejichž odkanalizování je obdobné. Významné  
ovlivnění průtoků neočekáváme ani v povodí Boleveckého potoka. Případné snížení průtoků 
bude maximálně pouze lokálního charakteru. 

 
Ovlivnění hydrologických poměrů z hlediska velikosti a významnosti lze hodnotit jako 
minimální. 
 
Ovlivnění vodních zdrojů 
 
V blízkém okolí projektované komunikace I/20 (pásmo širokém 0,5 km) se v databázi České 
geologické služby – Geofondu nachází 34 hydrogeologických objektů dokumentovaných na 
obrázku 1 a v tabulce 1. Z toho je pět objektů evidovaných jako zdroje individuálního 
zásobování a jeden objekt pro zásobování užitkovou vodou. V oblasti nejsou dokumentovány 
žádné zdroje podzemních vod sloužící k hromadnému zásobování obyvatelstva.  
 
Úsek jižně od ulice Sládkova: 
 
V Plzni – Koterově se  400 m východně od projektované komunikace I/20 na protějším břehu 
řeky Úslavy nachází 42m hluboký vrt „VS“ sloužící jako vodní zdroj pro JZD Koterov. 
Jímaný úsek vrtu je otevřen do hornin proterozoika. Ustálená hladina je 2,5m pod terénem. 
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Vzhledem k jeho lokalizaci na okraji nivy za řekou neočekáváme ovlivnění vydatnosti ani 
jakosti zdroje. 
V Plzni – Koterově se  270 m západně od projektované komunikace I/20 nachází 33m 
hluboká studna S-1, sloužící jako využívaný zdroj individuálního zásobování. Ustálená 
hladina podzemní vody je 11,4m pod terénem. Zadavatelem zdroje je Krajská vojenská 
ubytovací a stavební správa Plzeň. Studna je lokalizována v městské a průmyslové zástavbě, 
v bezprostřední blízkosti ropného a jiného znečištění. Pro vydatnost zdroje nepředstavuje 
povrchově vedená projektovaná komunikace I/20 žádné ohrožení. Vzhledem ke kontaminaci 
horninového prostředí v blízkém okolí studny se domníváme, že i potenciální ohrožení kvality 
podzemní vody komunikací I/20 je zanedbatelné.  
 
Úsek Sládkova – Cvokařská: 
 
260 m východně od projektované komunikace I/20 se na okraji nivy řeky Úslavy nachází vrt 
„St“ Západočeských lihovarů a konzerváren Plzeň-Božkov. Vrt je využívaným zdrojem 
individuálního zásobování. Ustálená hladina podzemní vody je 2,3m pod terénem a lze 
předpokládat její souvislost s hladinou v toku Úslavy. Vrt se nachází ve směru 
předpokládaného proudu podzemní vody směrem od projektované komunikace I/20 k řece. 
Komunikace nepředstavuje žádné ohrožení vydatnosti vodního zdroje, avšak v případě 
havárie s únikem kontaminace může představovat ohrožení kvality tohoto zdroje. 
K monitorování kvality proudu podzemní vody z tohoto směru je potenciálně možné využít 
vrty HJ-4 a HJ-5 Ředitelství silnic a dálnic vybudované v rámci zakázky „Plzeň – silnice I/20 
– Jasmínová – Sušická“.  
 
V bližším okolí tohoto úseku komunikace I/20 se nachází pásmo hygienické ochrany (PHO) 
3. stupně vodního zdroje Homolka. Mezi komunikací I/20 a vodním zdrojem i jeho 
ochranným pásmem je situována hydrologická rozvodnice toků (zdroj leží v povodí Úhlavy) a 
voda z prostoru komunikace neohrožuje tento zdroj (resp. jeho ochranné pásmo). 
 
Úsek Cvokařská - Těšínská: 
 
V okolí úseku projektované komunikace I/20 Cvokařská – Těšínská se nenachází žádný 
evidovaný zdroj podzemní vody. 

 
Úsek Těšínská – Na Roudné: 
 
200m východně od projektované komunikace I/20 se na břehu řeky Úslavy nachází vrt HV-1 
pro zásobování užitkovou vodou. Jeho zadavatelem je ČSAD Plzeň. Vrt je hluboký 20m, 
prochází 5m mocnou vrstvou navážek, 4m horninami svrchního karbonu a končí v podložních 
proterozoických horninách. Uvedená ustálená hladina je 6,5m pod terénem (i pod úrovní 
okolních povrchových recipientů, kdy nelze vyloučit infiltraci vody z toku Úslavy do 
horninového prostředí). Projektovaná komunikace I/20 nepředstavuje riziko pro vydatnost 
zdroje. Může znamenat potenciální ohrožení kvality zdroje v případě havárie s únikem 
kontaminantů. Vzhledem k předpokládanému odkanalizování projektované komunikace a 
vzhledem ke způsobu využití zdroje pro jímání užitkové vody lze toto riziko pokládat za 
velmi malé. 
400m západně od projektované komunikace I/20 se na protějším břehu Berounky nachází 
85m hluboký vrt „H-3“ Západočeských pivovarů Plzeň. Vrt jímá vodu z paseckých břidlic 
úsekem otevřeným od 43,3 do 83,3 m pod terénem. Ustálená hladina podzemní vody je 
uváděna 13m pod terénem. Vzhledem ke značné vzdálenosti, předpokládaným směrům 
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proudění podzemní vody a umístění objektu za řekou Berounkou (k projektované komunikaci 
I/20), nepředpokládáme žádné ohrožení zdroje projektovanou komunikací.  
 
Úsek severozápadně od ulice Na Roudné: 
 
370 m jihozápadně od projektované komunikace I/20 se nachází 80 m hluboký, využívaný vrt 
PM-1 pro individuální zásobování. Vrt se nachází v prostoru plzeňské pánve v horninách 
svrchního karbonu. Je vyhlouben v nýřanských vrstvách kladenského souvrství, 
považovaného za jeden z nejvýznamnějších kolektorů plzeňské pánve. Zadavatelem je D. 
Sokolíková, Plzeň - p.č. 12314. Vrt v roce 2000 vyhloubily Vodní zdroje Praha, a.s. v rámci 
zakázky „Plzeň – Mikulka – HG“. Vrt je otevřen ve dvou úsecích v intervalu 64,5-67,5 m a 
70,5-79,5 m. Hladina nedalekého Boleveckého rybníka je v úrovni 309,8 m n.m. a hladina 
600 m vzdálené Berounky v úrovni cca 296,5 m n.m. Evidovanou ustálenou hladinu 
v hloubce 63,7 m pod terénem (tj. v úrovni kolem 267,5 m n.m.) lze považovat za chybný 
údaj – spíše se jedná o hladinu naraženou při vrtání nebo hladinu ovlivněnou čerpáním 
podzemní vody. Vzhledem k tomu, že se jedná o drenážní oblast plzeňské pánve 
s převládajícím vzestupným prouděním podzemní vody, je potenciální ohrožení zdroje 
kontaminací z projektované komunikace minimální. Hladina vody ve vrtu pravděpodobně 
nemá přímou hydraulickou souvislost s povrchovými vodami. Projektovaná komunikace I/20 
nepředstavuje žádné ohrožení vydatnosti zdroje.  

 
Ovlivnění zmíněných zdrojů podzemní vody (a jeho významnost) hodnotíme celkově 
jako malé až velmi malé. Trasa projektované komunikace I/20 vede v převážné většině své 
délky v prostoru komunikací stávajících a nepředstavuje proto nové riziko pro podzemní 
vody. Předpokládáme-li v souvislosti se stavbou komunikace i modernizaci kanalizační sítě, 
lze ji považovat za přínos z hlediska ochrany podzemních vod. 
 
 
Ovlivnění hydrogeologických poměrů 
 
Přímo v trase projektované komunikace I/20 se nacházejí 4 vrty (v blízkém okolí pak dalších 
26 objektů) s údaji o hladině podzemní vody z databáze České geologické služby - Geofondu. 
Ze státní vodohospodářské mapy 1:50000 jsou známé úrovně hladin ve vybraných profilech 
na povrchových tocích. Dostupné informace byly zpracovány a jsou dokumentovány 
v obrázku 3. v hydrologickém posouzení (příloha č. B.2. k oznámení). 
Měření hladin pochází z různých období (suchých i vlhkých) za různých stavů úrovní hladin 
podzemních vod. U některých objektů (PM-1 Mikulka, H-3 Pivovary, HV-1 ČSAD, St 
Lihovary) lze předpokládat ovlivnění uváděných úrovní hladin jímáním podzemní vody. 
Menší množství, prostorové rozložení a časová nesouslednost údajů o hladinách podzemní 
vody neumožňují přesnější plošnou konstrukci hladin podzemních vod v okolí projektované 
komunikace I/20. Lze však na jejich základě předpokládat hladinu podzemní vody přibližně 
konformní s terénem se směrem proudění podzemní vody k lokálním drenážním bázím, 
kterými jsou řeky Úslava, Berounka a Bolevecký potok. Hladiny podzemní vody se nejčastěji 
pohybují mezi 2,5 – 5,0 m pod terénem (percentil 25% a 75%). Krajní hodnoty jsou 0,6 – 13,0 
m pod terénem a anomální hodnota 63,7 m pod terénem ve vrtu PM-1, kterou lze považovat 
za ovlivněnou jímáním podzemní vody a nesouvisející s hladinou podzemní vody 
v přípovrchovém kolektoru. 
K případnému ovlivnění hladin podzemní vody může docházet pouze v úsecích zářezů a 
krátkých tunelových úseků v projektované trase komunikace I/20, nebo vynucených přeložek 
(varianta 3 – zatunelování trati ČD).  
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Případné změny směrů proudění podzemní vody budou mít malý význam, a to především 
vzhledem k malému rozsahu předpokládaného zahloubení komunikace. 
Kvalita podzemních (i povrchových) vod je ohrožována jednak vlastním provozem a údržbou 
komunikace, jednak v případě havárií únikem ropných látek z aut (nebo i jiných 
přepravovaných chemikálií). Možné ohrožení jakosti podzemních vod při běžném provozu 
komunikace je reálné jen v bezprostředním okolí komunikace. Nejvýznamnější kontaminanty, 
které mohou ovlivnit kvalitu podzemních (i povrchových) vod, jsou posypové materiály na 
bázi chloridů a NEL z úkapů motorových vozidel. S ohledem na již existující komunikace v 
okolí  projektované I/20, které jsou již posypy ošetřovány (a při snižování spotřeby chloridů 
při posypech v posledních letech) bude zvýšení chloridové zátěže (jako následek zvětšení 
plochy komunikací) malé. 

 
Úsek komunikace I/20 jižně od ulice Sládkova v Plzni – Koterově prochází ochranným 
pásmem objektu státní pozorovací sítě mělkých podzemních vod VP-1595. Vrt se nachází 
v nivě na opačné břehu toku Úslavy - viz obrázek 1 hydrologického posouzení. Lze 
předpokládat, že jeho ovlivnění stavbou a provozem komunikace I/20 bude zanedbatelné. 

 
Celkově lze  ovlivnění hydrogeologických poměrů výstavbou komunikace I/20 (při 
současném stupni poznání přírodních poměrů) hodnotit z hlediska jeho velikosti a 
významu jako malé. 
 
Ovlivnění povodněmi 
 
Stavba komunikace I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné prochází povodími řek Úslavy a 
Berounky (pod soutokem Mže s Radbuzou) a může mít vliv na jejich odtokové poměry i při 
povodňové situaci. Zhodnocení vlivů na odtokové poměry při průtocích Q100 (stoletá voda) 
na tocích Mže, Radbuzy a Úslavy je provedeno ve zprávě SUDOPu Praha a.s. „Silnice I/20 
Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné“ z roku 2006. Zhodnocení je realizováno pomocí 
modelových simulací průběhu povodně při variantním řešení komunikace I/20. Výstavba 
jednotlivých variant vedení komunikace I/20 může podle výsledků hodnocení způsobit 
zvýšení hladin stoleté vody o 0 až 10 cm, což hodnotíme jako ovlivnění minimální. 
Při simulovaném průtoku Q100 se voda z toku dostává k blízkosti komunikace pouze v úseku 
Cvokařská – Těšínská. Všechny 3 varianty výstavby komunikace I/20 jsou v tomto úseky 
řešeny pomocí estakády a nebude docházet k zatopení komunikace. K zatopení může dojít 
pouze v prostoru sjezdů z estakády na stávající úroveň terénu.    
 
Posouzení z hlediska povodňového modelu 
 
Vyhodnocení možného ovlivnění průtoku vod jednotlivými variantami stavby silnice I/20 
bylo podrobně zpracováno ve Studii, jež byla podkladem pro zpracování oznámení EIA,  na 
základě výsledků dílčí hydrologické studie „Posouzení vlivu 3 variant komunikace I/20 na 
odtok velkých vod“, zpracované společností DHI Hydroinform a.s., v r. 2006.  
Cílem hydrologické studie bylo  posouzení vlivu tří variant plánované komunikace I/20, která 
prochází povodím řek Úslavy a Berounky, na odtokové poměry řek Úslavy, Berounky, Mže a 
Radbuzy při průchodu velkých vod. Posouzení vlivu plánované komunikace bylo provedeno 
pro tři topologické varianty, které se liší trasou i výškovým uspořádáním v oblasti Lobzy, v 
dolním toku Úslavy (v oblasti ulice Rokycanská). V povodí Berounky bylo již vedení trasy 
silnice I/20 a navazujících komunikací jednotné. 
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Silnice I/20 prochází severojižně povodím Berounky a Úslavy. Z pohledu odtokových poměrů  
řeky Berounky, Mže a Radbuzy jsou důležitými úseky vedení samotné silnice I/20 přes údolí 
Berounky (cca 200 m nad mosty v Jateční) a vedení spojovací větve přes celé území východní 
Roudné. Obě silnice jsou přes záplavové území vedeny po estakádách.  
Při vedení komunikací přes údolí Berounky v této oblasti existuje jediné řešení vedení silnice 
I/20.  V údolí Berounky je v oblasti mostu v Jateční plánováno ještě další přemostění (pod 
stávajícím mostem v Jateční). Vzhledem k tomu, že se jedná z hlediska odtokových poměrů o 
problematickou oblast, byla posuzována i varianta silnice I/20 společně s novým mostem 
Jateční.  
 
Další úsek silnice I/20, který zasahuje do záplavového území, se nachází na levém břehu řeky 
Úslavy v oblasti mostu na Rokycanské. V této oblasti je silnice I/20 řešena jednou variantou.  
Silnice I/20 je na levém břehu Úslavy v Lobzích navržena ve třech různých variantách (viz 
popis v kap. B.I.6.).  
 
Výpočet byl připraven pro jeden průtokový stav – průtok Q100, který bylo nutno počítat 
vzhledem k umístění a rozsahu stavby dvěma různými simulacemi (průtok Q100 z Radbuzy a 
Mže a průtok Q100 z Úslavy). Pro posouzení byl použit dvourozměrný matematický model 
sestavený v rámci projektu „Povodňový model Plzeň“, resp. model doplněný a rozšířený v 
rámci aktualizace povodňového modelu v roce 2006. Rozsah zájmového území pro 
matematický model byl vymezen řekami: 
Berounka – ř.km 135,00 – 138,80  
Mže – ř.km 0,00 – 2,056 (most Kalikovský mlýn)  
Radbuza – ř.km 0,00 – 1,438 (Helmovský jez)  
Úslava – ř.km 0,00 – 4,699 (most v Božkově) 
Hodnocení variant vychází ze vzájemného srovnání výšek hladin jednotlivých variantních 
řešení s hladinou stávajícího stavu (SS) v povodňovém modelu v dílčích profilech řeky 
Úslavy při průtoku Q100. Matematický model pro současný stav byl sestaven v rámci 
projektu „Povodňový model Plzeň“ a jeho aktualizace prováděné v roce 2006. Výpočty a 
výstupy pro současný stav byly převzaty z výpočtů tohoto projektu.  
 
Tabulka č. 39: Rozdíly hladin dílčích variant oproti současnému stavu v oblasti Lobzy 
 

Úslava Současný 
stav 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

ř. km Q100 Q100 
V1-SS 
∆ cm 

Q100 
V2-SS 
∆ cm 

Q100 
V3-SS 
∆ cm 

3,000 308,58 308,59 1 308,58 0 308,58 0 
3,100 308,79 308,85 6 308,79 0 308,79 0 
3,200 308,93 309,02 9 308,93 0 308,93 0 
3,300 309,22 309,31 9 309,22 0 309,22 0 
3,400 309,83 309,84 1 309,79 -4 309,83 0 
3,500 310,56 310,58 2 310,64 8 310,56 0 
3,600 310,73 310,80 7 310,79 7 310,73 0 
3,700 310,89 310,94 6 310,94 5 310,89 0 
3,800 311,89 311,22 4 311,11 3 311,08 0 
3,900 311,24 311,26 2 311,26 2 311,24 0 
4,000 311,02 311,04 2 311,04  1 311,02 0 
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Tabulka č. 40 – Průměrný rozdíl hladin stávajícího stavu a jednotlivých variant 
 
 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 
Průměrný rozdíl 
hladin (Vn–SS) v cm 

4,60 2,20 0,00 

 
Za nejlepší lze považovat variantu, kde rozdíl hladin jednotlivých variant a stávajícího stavu 
je minimální nebo žádný, za nejhorší variantu tu, kde rozdíl hladin je maximální.  
Dále byly určeny průměrné rozdíly hladin jednotlivých variant a stávajícího stavu v cm (viz 
předchozí tabulka).  
Z výše uvedených tabulek vyplývá, že u všech posuzovaných variant je poměrně malý 
vzájemný rozdíl hladin jednotlivých navržených variant a stávajícího stavu.  
 
Z vyhodnocení jako nejlepší vychází varianta 3, která svým řešením vůbec nezvyšuje hladinu 
Úslavy při průtoku Q100 , nejhorší je naopak varianta č. 1, která má díky své větvi v údolí 
Úslavy nejhorší hodnocení (pro tento případ byla testována situace umístění rampy do Lobez 
na estakádě i na náspu, rozdíl obou řešení není výrazný).  
 
Obrázek č. 45 – Mapa rozdílu hladin – Varianta č.1 
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Obrázek č. 46 – Mapa rozdílu hladin – Varianta č.2 

 
 
Obrázek č. 47 – Mapa rozdílu hladin – Varianta č.3 

 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON         Oznámení EIA dle z.č.100/2001 Sb. – SilniceI/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné  

 157

 
 
Vliv silnice I/20 se na řece Berounce projevuje zvýšením hladiny do 3 cm oproti současnému 
stavu. Vliv silnice I/20 v kombinaci s novým mostem v Jateční se projevuje zvýšením hladiny 
do 4 cm. 
Vliv silnice I/20 se v oblasti řeky Úslavy nad Rokycanskou projevuje lokálním zvýšením 
hladiny do 2 cm. 
V oblasti Lobzy, kde je silnice řešena ve třech variantách, se projevuje zvýšení hladiny do 10 
cm pro variantu 1, do 8 cm pro variantu 2 a do 2 cm pro variantu 3. Nejvhodnější varianta z 
pohledu ovlivnění odtokových poměrů řeky Úslavy je varianta 3 a nejméně vhodná je pak 
varianta 1. 
 
 
D.I.5.  Vlivy na půdu 
 
Zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) je víceméně omezen na severní část záměru, kde 
trasa vychází ze zastavěného území do zemědělsky využívané krajiny u Boleveckých rybníků. 
Situaci v této oblasti přibližuje následující obrázek v kap. C.2.3., kde je zakreslen přibližný 
průběh trasy stavby s podkladem tříd ochrany ZPF. V tomto území trasa zasahuje převážně I. 
a II. třídu ochrany (v malém rozsahu na levém břehu Berounky i území s V. třídou ochrany).  
 
Piotenciální zábor ZPF I. a II. třídy ochrany lze hodnotit jako významný zásah, ZPF v I. třídě 
ochrany by měla být vyjímána pouze výjimečmně a pouze pro velmi významné stavby 
liniového charakteru, popř. pro dotvoření ÚSES.  
Z toho důvodu je potřeba v dalších stupních projektové přípravy stavby hledat řešení, které 
bude minimalizovat zábory ZPF nejlepší kvality, tedy zejména I. a popř. II. třidy ochrany.  
 
V sioučasné etapě projektové přípravy nelze zábory přesněji kvantifikovat. Podrobnější 
vyhodnocení záborů ZPF bude zpracováno v dalších stupních projektové dokumentace, kdy 
bude zpracován záborový elaborát. V současné etapě ověřovací studie byly vyhodnoceny 
pouze majetkové vztahy pro ekonomické vyhodnocení potřebných záborů.  
Podle tohoto vyhodnocení má největší zábory varianta 1 (70 190 m2 ), varianty 2 a 3 mají 
menší zábor, mezi nimi není významný rozdíl (40 201 a 40 150 m2 ).   
 
 
D.I.6.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Vliv výstavby komunikace I/20 na horninové prostředí není žádný (za vliv nepovažujeme 
obtížnost základových poměrů v jednotlivých úsecích komunikace, a to především 
v oblastech antropogenních navážek).  
 
V oblasti Boleveckého rybníka se trasa komunikace dotýká oblasti důlní činnosti 
„BOLEVEC-SENEC“ (podle databáze ČGS - Geofondu). Trasa neprochází přes žádná 
registrovaná ložiska výhradních nerostných surovin a chráněná ložisková území ani v jejich 
blízkosti. 
 
 
 
 
 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON         Oznámení EIA dle z.č.100/2001 Sb. – SilniceI/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné  

 158

D.I.7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 
Vlivy na floru představují hlavně kácení a mýcení dřevin, skrývky a terénní úpravy v místech 
trvalého záboru půdy a zařízení stavenišť pro jednotlivé stavby, významným vlivem je 
výstavba mostního tělesa přes nivu toku Berounky. Celkový rozsah kácení zeleně bude 
popsán v dendrologickém průzkumu, který bude součástí dokumentace ke stavebnímu 
povolení –  (doprovodné porosty podle stavby nejsou příliš hodnotné a většinou jde o 
sekundární náletové dřeviny (bez černý, akát trnovník, slivoň, hrušeň, trnka, růže šípková, 
hloh). Předběžný odhad kácení dřevin je cca 800 ks a plocha křovin je předběžně odhadována 
na 1200 m2, lesy v trase nejsou. Souhlas ke kácení a mýcení dřevin a křovin vydává 
Magistrátní úřad města Plzeň jako příslušný orgán ochrany přírody, a ten by měl také stanovit 
dostatečná kompenzační opatření spočívající hlavně v náhradních výsadbách po ukončení 
výstavby do vybraných ploch města, zejména do místa rekultivace v okolí rušených cest, tratí 
a na vhodných pozemcích. 

Pokud bychom postupovali od severu k jihu, tak postupně projde stavba následujícími 
přírodními prvky a ovlivní jejich flóru a faunu : 

Významný krajinný prvek Roudenské lomy 

- jsou to skalní výchozy, zpustlé zahrady, loučky a zahrady uvnitř VKP a přilehlý les – 
v dané lokalitě bude ovlivněna flora i fauna stavbou náspu a mostního tělesa přes údolí 
Berounky (ve všech variantách trasy. V praxi to znamená kácení a mýcení zahrad a jejich 
dočasnou devastaci, stejně jako kácení přilehlého lesa a křovisek v šířce dané stavbou. 
Popis flory se nachází pod č.1 v botanickém průzkumu (nebyly nalezeny významné druhy 
květeny), z fauny se zde vyskytují ptáci – pěvci, dravci na lovu a také chráněná veverka. 
Ovlivněny budou hlavně stavebním ruchem (prašnost, hlučnost, pojezdy vozidel). 

Významný krajinný prvek niva Berounky  a zároveň nadregionální biokoridor podle řeky 
s přerušeným (v místě stavby) proloženým biocentrem 

- v plochách zejména v nivě a přilehlém ruderalizovaném sadu na svahu u železničního 
seřadiště Roudné dojde k ovlivnění lokality hlavně výstavbou mostního tělesa přes řeku a 
nivu řeky. K zásadnímu ovlivnění dojde jen při tvorbě podstavců a pilířů mostu. Stavba si 
vyžádá kácení dřevin v půdorysu, dále pak zpevnění a zajištění staveniště, vytvoření 
„dočasných přístupových cest“ k místům staveniště a současně i vytvoření stavebního 
koridoru cca v šířce stavby. Úpravy, zpevnění terénu a stavba přístupových cest ovlivní 
jednak biotopy v řece a na jejích březích a pak také v nivě a to zejména jižním směrem od 
řeky. Rozsah ovlivnění stavbou a stavebním ruchem nelze vzhledem ke stupni 
dokumentace kvantifikovat (např. nejsou známy přístupové cesty). 

- Plochy jsou popsány v botanickém průzkumu jako č.2,3 a 4, z živočichů dojde jistě 
k ohrožení vodního ptactva a ptactva vázaného na mokřady, dále pak k ohrožení 
obojživelníků a plazů závislých na vodním a mokřadním prostředí. V koridoru stavby 
bude pravděpodobně po dobu stavby vytvořena bariéra pro migraci živočichů a dále 
budou ovlivněni prachem a vypouštěním zakalených a znečištěných vod a hlukem. 

Významný krajinný prvek niva Berounky  (vedle seřadiště) a zároveň nadregionální – 
regionální biokoridor s proloženým nefunkčním biocentrem na západ od Berounky 

- plochy které kříží prakticky kolmo místní odbočná komunikace jsou v nivě řeky 
Berounky. Plochy v lokalitě budou silně ovlivněny výstavbou náspu a mostního tělesa 
přes řeku a tak dojde na březích v trase ke kácení, mýcení a navážkám a úpravám terénu, 
včetně lokálního odvodnění. 
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- Plocha v okolí navržené odbočené komunikace je ruderalizovaným nivním porostem,  
stejně jako navržené biocentrum na levém břehu Berounky.Nejlépe jde plochu 
charakterizovat v botanickém průzkum jako č.3), plocha není tak významná 

Stavba dále pokračuje přes seřadiště v Roudném směrem ke křížení s železničními tratěmi na 
severním okraji Trianglu a pak přes komunikaci Rokycanskou za  OD Interspar a dále 
směrem k jihu na plochy zahrádek a řemeslníků v údolí podle řeky Úslavy. 

- v průběhu této trasy přechází komunikace ve všech variantách přes ruderalizované a 
dlouhodobě využívané plochy struktur města. V dané oblasti proto dojde v trase ke kácení 
náletových i vysazených dřevin, k mýcení křovin a tvorbě skrývek a navážek. 

- V daných místech nebyly při průzkumech a pochůzkách zaznamenány žádné významné 
druhy rostlin nebo živočichů, je předpokládáno, že v lokalitách loví dravci, netopýři, 
pohybuje se zde pravděpodobně i ještěrka obecná a zalétají sem některé druhy ptáků za 
potravou. Převážně dojde k rušení živočichů stavebním ruchem, který je ovšem dočasný, 
za provozu stavby bude již případná populace živočichů na jiných stanovištích. 

Navržená trasa se v dalším úseku liší ve třech variantách v tahu podle železniční trati cca 100 
m od řeky Úslavy, kde se nachází VKP niva Úslavy a těsně podle řeky i regionální biokridor 
podle řeky Úslavy. Trasa pokračuje dál již ve variantách přes zastavěné území u žel.trati. 

- pro stavbu silniční komunikace (zejména ve variantě 1) bude vzhledem k povodňové 
situaci nutno vybudovat náspy a zpevněné přístupové komunikace, případně zařízení 
staveniště, stavební zásahy budou pravděpodobně omezeny spíše na území přilehlá 
k železnici a nikoliv k řece Úslavě, přesto však okrajově bude stavba mít vliv na VKP 
niva Úslavy a louky a mokřad v blízkém biocentru. 

- stavba si vyžádá v omezeném rozsahu zpevnění terénu, skrývky i navážky spojené 
s kácením omezeně volně rostoucí zeleně. Z hlediska zásahu do flóry dojde hlavně 
k zásahu do ploch v botanickém průzkumu a mapce značených pod č.5, 6, 8 a 9. 
V lokalitách nejsou významná společenstva nebo druhy rostlin. K ovlivnění plochy  č.7 
dojde spíše sekundárně. K ovlivnění živočichů dojde hlavně stavebním ruchem a 
případným vytvořením bariér nebo změnou vlhkostních poměrů v lokalitách 

Navržená trasa pokračuje dále tunelem nebo mimoúrovňovým přejezdem železniční  trati 
směrem na Slovany (prochází zastavěnou částí města na svahu a po okraji železničního 
tělesa). V odbočných komunikacích jsou již větší změny ve variantách a zásahu do VKP niva 
Úslavy, biocentra 75c04 a regionálního biokoridoru podle řeky Úslavy, proto budou zásahy a 
ovlivnění posouzeny podle variant. 

ve Variantě 1  

- dojde k vytvoření mostní estakády přes nivu a železnici (včetně okolních porostů) 
s napojením na Slovany pod mostní komunikací směrem na most na Lobzy a k napojení 
na celou komunikaci 

- k realizaci je nutno vytvořit náspy, skrývky a mostní tělesa, rozsáhlá zařízení staveniště a 
přístupové cesty, včetně záborů ploch současných luk a křovin v nivě a VKP. Největším 
ovlivněním území  je výstavba přiváděcí komunikace ze Slovan, která východně prochází 
na náspu podle řeky Úslavy a mění tak charakter společenstev na okraji biokoridoru i 
v nivě za ní – musí dojít k vytvoření náspu za značného ruchu a zároveň i ke změně 
vodního režimu v místě stavby a okolo ní, což změní podmínky pro výskyt rostlin i 
živočichů. 
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- Zasažená společenstva touto stavbou jsou v botanickém průzkumu uvedena jako č. 7-11 a 
samozřejmě i 12, přičemž cenné společenstvo pod č.10 – mokřádek bude zlikvidováno 
celkově. Z hlediska živočichů dojde k ohrožení druhů obojživelníků a plazů, které se 
v lokalitách vyskytují, zcela jistě by byl negativně ovlivněn i tok Úslavy (zakalením a 
stavebním odpadem - úletem), což by mělo negativní vliv zejména na ryby a další 
obojživelníky. Podle toku rovněž hnízdí některé druhy ptactva, takže by došlo i ke snížení 
počtu hnízdních možností. 

Ve Variantě 2 

- dojde k vytvoření mimoúrovňového křížení a tunelu pod železnicí směrem na Slovany. 
Odbočná komunikace k mostu na Lobzy je vedena do nivy – VKP a biocentra 
v biokoridoru u Úslavy – toto řešení se jeví zřejmě jako citlivější než varianta 1, protože 
mostní a tunelové řešení si nevyžádá tolik zásahů do biokoridoru a VKP u řeky Úslavy. 
Přesto dojde zřejmě také ke skrývkám a úpravám terénu pro spojku na most do Lobz 
(odvodnění části louky spojené se stavebním ruchem), která povede zřejmě přes cennou 
lokalitu mokřádku. Stavba tunelu sekundárně zatíží okolí VKP a biokoridoru dopravním 
ruchem a prašností a bude pravděpodobně trvat i déle. 

- Flóra zasažená výstavbou je zachycena v botanickém průzkumu pod č. 9, 10, 11 a 12, 
přičemž by došlo asi vlivem stavby k likvidaci plochy mokřádku (č.10). Plocha je 
pravděpodobně navštěvována obojživelníky, stejně jako okolí řeky a tak by v místě musel 
být zajištěn jiný režim po dobu stavby a také záchranný transfer. 

Ve Variantě 3 

- při vytváření silničního tělesa dojde ke tvorbě náspů a zářezů a podjezdu pod tratí, které 
projdou osídlenou částí oblasti, odbočné komunikace směrem na most v Lobzech však 
zasáhnou do nivy a okolních cennějších ploch včetně mokřadu nejméně. Dojde ke kácení 
a skrývkám, ale většinou podle železnice a v trase stávajících struktur a v zástavbě. 

- Zasažena budou méně cenná společenstva značená v bot.průzkumu jako č.9,12 a okrajově 
11. Z hlediska zásahu do výskytu fauny nejsou také očekávány větší vlivy, protože na 
daných plochách se vyskytuje hlavně městské ptactvo. Biotu ovlivní stavební ruch na 
přilehlých plochách. 

 

Ovlivnění flóry a fauny nevzniká jen kácením a skrývkami v průběhu stavby, ale i nevhodnou 
výsadbou v areálu města a jeho okrajů, kdy jsou dosazovány nevhodné druhy nebo na 
opuštěných plochách ponechán nálet invazních druhů rostlin a dřevin po ukončení stavby. 
Sukcesí neofyt hrozí zaplevelení ploch po ukončení stavby (u stavby byly zastiženy porosty 
křídlatky sachalinské a místy bodláku, atp). Podobně se v opuštěných plochách po stavbě na 
okraji města vytvoří refugia synantropních živočichů (potkan, myš). Je nutno uvést, že na 
rozdíl od rostlin nacházejí na narušených biotopech často útočiště i chráněné druhy živočichů 
(čmelák zemní, ještěrka obecná, křepelka obecná, koroptev polní, ježek, zajíc, veverka). 

Reakce živočichů nebo sukcese rostlin zpět do okolí vybrané varianty stavby za provozu 
nejdou dnes dostatečně predikovat a záleží hlavně na očekávaném vytížení komunikace 
v denních a nočních hodinách a na různých kompenzačních opatřeních v okolí (doprovodná 
výsadba, protihlukové stěny, bariéry, atp.). Při optimalizaci a zakrytí komunikace může 
proběhnout sukcese druhů od východu (od řek), až do těsné blízkosti komunikace. 

V souvislosti se stavbou nebudou dotčeny žádné ohrožené a vzácné druhy rostlin nebo jejich 
společenstva. Stavba se nachází mimo přírodní komplexy a zvláště chráněné části přírody. 
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Stavba jak již bylo uvedeno okrajově zasahuje do prvků ÚSES a do významných krajinných 
prvků ze zákona.  

Stavba z větší části prochází dlouhodobě průmyslově využívaným územím a obytnými částmi 
města se značnou deprivací bioty a větším počtem sekundárních a ruderalizovaných ploch. 
Hodnota porostů v trase komunikace je velmi nízká a vypovídá o nízké úrovni údržby porostů 
ve městě (zejména na okrajích průmyslových a dopravních ploch) v současnosti. Z hlediska 
dotčené chráněné fauny byly v trase navržené stavby nalezeny chráněné druhy živočichů 
v počtu cca 11 druhů (7 v kategorii ohrožené a 4 v kategorii silně ohrožené), některé další 
druhy se v lokalitách podle stavby vyskytují na lovu a okrajově (ťuhýk, sovy, netopýři),  které 
se objevují hlavně v okolí navržených lokalit stavby a místo navštěvují jen při přeletu nebo při 
hledání potravy.  

Likvidace těchto druhů nebo jejich biotopů vlivem stavby prakticky nehrozí (je nutno požádat 
o výjimku k zásahu do jejich biotopů) a proto lze kompenzovat stavební činnost předběžným 
průzkumem v místě výstavby a případnými záchrannými transfery, spojenými s vhodným 
výběrem doby ke stavbě (červenec-srpen). Jako zásadní se jeví realizace stavebních úprav až 
v letním období, kdy většina zvířat již bude mimo lokality a případné vzácné jedince bude 
možno transferovat. 

 
 
D.I.8.  Vlivy na krajinu 
 
Z hlediska vztahů a hlavně měřítek v „městské“ krajině nelze počítat u stavby komunikace 
s výraznějším pozitivním estetickým vjemem,  který stavba přinese. Jde o rozšíření 
komunikační infrastruktury města s obecnými negativy i pozitivy. Jak již bylo uvedeno, 
komunikace je navržena souběžně s řekou Úslavou a tělesem železniční trati (v linii), proto 
nebude vnímána výrazně negativně.  
Harmonie vztahů a měřítek v krajině se dále může vlivem stavby významně snížit jen málo, 
protože uvnitř města, zejména Plzně je tato harmonie dlouhodobě narušena. Z pohledů na 
okraje města se jedná o zvýšení zátěže, které nebude obyvatelům z hlediska estetického ihned 
jednoznačně patrné (alespoň ve variantě 2 a 3), ale projeví se.  
Je prakticky velmi složité posuzovat vliv na krajinný ráz v okrajích hustě osídleného města. 
Z hlediska charakteru stávajících (zvláště liniových) staveb podle trasy navržené komunikace 
se jeví další přemostění, estakády a nové dopravní prvky jako do města začlenitelné a 
odpovídající. Prostorové vztahy jsou také značně napjaté v rámci celého krajinného prostoru 
východního okraje Plzně (vesměs údolí Úslavy a Berounky), takže prostor budí dojem, že 
dopravní činnosti v městské krajině nejsou rozptýleny, ale koncentrovány, zejména v okolí 
železničního Trianglu Plzeň, ve směru sever – jih (je proto nutné také dbát na vhodný a 
odpovídající design technických staveb). 
 
Pokud bychom vzali stavbu silniční komunikace po částech, pak ji lze rozdělit na tři části : 
 
1) plochy v předměstské krajině, kde se vliv projeví nejvíce (Roudné a údolí Berounky) 
- výraznými prvky krajiny v tomto území jsou VKP Roudenské lomy a VKP niva Berounky 

do který bude výstavbou zasáhnuto hlavně přemostěním obou VKP. Most je výrazný 
technický prvek, který se opticky i esteticky v krajině silně uplatní, i když pouze 
v omezených horizontech, na druhou stranu most bude vedle stávajícího železničního 
mostu a mezi seřadištěm a zastavěnými plochami nad řekou a tak jako nová dominanta 
nebude přímo hlavním negativním vjemem. Lze jej okrajově kompenzovat. 
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2) plochy komunikace na seřadišti a estakády přes Rokycanskou ulici směrem za Interspar do 
zóny zahrad a drobného podnikání na okraji nivy Úslavy 
- v uvedeném území už prakticky nejde o příměstskou krajinu, ale o součást města – 

komunikace se pohybuje v plně urbanizovaném prostoru v okolí železnice, silničních 
staveb a mezi průmyslovými a obchodními areály. Další komunikace bude vnímána jako 
součást struktury města a dopravního uzlu. 

 
3) plochy v nivě Úslavy a jejím okolí na svazích (se zástavbou), kde se teprve stavba dělí na 
jednotlivé varianty. 
- největším zásahem do krajinného místa na okraji města je jistě varianta 1, která znamená 

nejrozsáhlejší stavební povrchovou aktivitu a zábory ploch, včetně likvidace větší části 
podmáčených luk a pobřežních porostů podle Úslavy. V pohledu od obce Lobzy tato 
varianta znamená výrazný a významný zásah do krajinného rázu břehů Úslavy a svahů 
pod čtvrtí Slovany (relativně zachovalé území). Tento zásah nelze nijak pohledově 
kompenzovat a snižuje významně hodnotu krajinného místa až po lokální obzor. 

- Menšími zásahy jsou pak varianta 2 a 3, přičemž asi nejcitlivěji provedenou variantou je 
varianta 3 (zapuštění vozovky). Oba zásahy do krajiny znamenají jen menší narušení 
krajinného rázu, vzhledem k tomu, že v území je již železniční trať, zástavba a 
frekventované spojovací komunikace ze Slovan. Zásahy nebudou patrné jako varianta 1. 

 
V rámci hodnocení celé trasy komunikace (ve všech variantách) lze provést tabulkové 
hodnocení vlivu na krajinný ráz (byť se stavba nachází z větší části uvnitř urbanizovaného 
území města), které naznačí velikost vlivu na krajinné prvky okraje města Plzeň. 
 
 
TABULKA A ZNAKY JEDNOTLIVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINN ÉHO RÁZU 
(Vorel a kol.) 
 
Tabulka č. 40 
CHARAKTERISTIKA 
KRAJINNÉHO RÁZU DLE § 12 

INDIKÁTOR DŮLEŽITÝCHZNAKŮ NEBO 
HODNOT 

Zásah 
navrhova
né 
stavby 

A.1. PŘÍRODNÍ 
CHARAKTERISTIKA 
KRAJINNÉHO RÁZU  
(Přítomnost přírodních hodnot – 
výrazných rysů přírodní 
charakteristiky)  

A.1.1. Přítomnost NPR ( včetně jejího   
ochranného pásma - OP) 
A.1.2. Přítomnost NPP (vč. OP  
A.1.3. Přítomnost PR (vč. OP)  
A.1.4. Přítomnost PP (vč. OP)   
A.1.5. Přítomnost I. zóny CHKO  
A.1.6. Přítomnost II. zóny CHKO   
A.1.7. Přítomnost lokalit přírodního a přírodě  
blízkého charakteru  
A.1.8. Přítomnost VKP 

0 
 
0 
0  
0 
0 
0 
0 
 
X 

A.2. KULTURNÍ A HISTORICKÁ 
CHARAKTERISTIKA 
KRAJINNÉHO RÁZU 
(Přítomnost pozitivních 
architektonických a památkových 
hodnot, stop kulturních a 
historických proměn krajiny, 
kulturního významu místa – 
výrazných rysů kult. a hist. 
charakteristiky) 
 

A.2.1. Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a 
vč. OP) 
A.2.2. Přítomnost MPZ a VPZ 
A.2.3. Přítomnost KPZ 
A.2.4. Přítomnost lokalit s památkovými objekty a 
cennou architekturou  
A.2.5. Přítomnost míst s důležitým kulturním 
významem       
A.2.6. Přítomnost architektonických (kulturních)  
dominant   
A.2.7. Zřetelně dochovalá  ojedinělá nebo typická 

0 
 
0 
0 
X 
 
0 
  
0 
 
0 
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struktura osídlení 
A.2.8. Zřetelně dochovalá  urbanistická struktura 
lokality   
A.2.9. Kultivovaná kulturní krajina 
 

 
0 
 
0 

 
 
TABULKA B. - RYSY  KRAJINNÉ SCÉNY, ESTETICKÉ HODNOTY, HARMONICKÉ MĚŘÍTKO A 
VZTAHY  
 
Tabulka č. 41 
B.a  ANALYTICKÁ 
KRITERIA  
RYSY PROSTOROVÉ 
SKLADBY 

INDIKÁTORY PŘÍTOMNÝCH HODNOT Zásah 
navrhova
né 
stavby 

B.a.1. CHARAKTER 
VYMEZENÍ PROSTORU 

B.a.1.1. Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  
B.a.1.2. Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  
B.a.1.3. Zřetelné vymezení prostorů cennou zástavbou 
B.a.1.4. Vymezení prostorů více horizonty  
B.a.1.5. Charakteristické průhledy a přítomnost míst 
panoramatického vnímání krajiny 

X 
0 
0 
0 
0 

B.a.2. RYSY PROSTOROVÉ 
STRUKTURY 

B.a.2.1. Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a 
prostorů s převažujícím přírodním charakterem 
B.a.2.2. Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky  
rozptýlené zeleně s převažujícím přírodním charakterem   
B.a.2.3. Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších 
porostních celků s převažujícím přírodním charakterem 
B.a.2.4. Převažující podíl urbanizovaných ploch 
rozptýlené zástavby  v členité prostorové struktuře 
B.a.2.5. Převažující podíl urbanizovaných ploch 
kompaktní zástavby    
B.a.2.6. Vyvážený podíl urbanizovaných a přírodních ploch 
v maloplošné prostorové  struktuře 
B.a.2.7. Vyvážený podíl urbanizovaných a přírodních  
ploch ve  velkoplošné prostorové struktuře 

0 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
X 
 
0 
 
0 

B.a.3. KONFIGURACE 
LINIOVÝCH  
PRVKŮ   
  
 

B.a.3.1. Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, 
hřbetnice atd.)   
B.a.3.2. Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních 
porostů, aleje, doprovodná zeleň atd.)   
B.a.3.3. Zřetelné linie zástavby 
B.a.3.4. Zřetelné linie  technických staveb (negativní znak) 

0 
 
X 
 
0 
X 

B.a.4.KONFIGURACE 
BODOVÝCH PRVKŮ  

B.a.4.1. Přítomnost zřetelných terénních dominant  
B.a.4..2. Přítomnost zřetelných architektonických dominant  
B.a.4.3. Neobvyklý tvar nebo druh dominanty 
B.a.4.4. Přítomnost vedlejších prostorových akcentů   

X 
0 
 
0 
0 

 
Tabulka č. 42 
 
B.b  SOUHRNNÁ 
KRITERIA  
        RYSY CHARAKTERU 
        A IDENTITY 

INDIKÁTORY PŘÍTOMNÝCH HODNOT Zásah 
navrhované 
stavby 

B.b.1.ROZLIŠITELNOST B.b.1.1. Výraznost, neopakovatelnost, 
zapamatovatelnost scenérie 
B.b.1.2.  Neopakovatelnost krajinných forem 
B.b.1.3. Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků 
krajiny ve vizuální scéně   
B.b.1.4. Výraznost, či nezaměnitelnost způsobů  

0 
 
0 
0 
 
0 
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hospodářského využití krajiny (rybníky) 
B.b.1.4. Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, 
gradace, dynamické či statické působení  jako výrazný 
rys krajinné scény  

 
0 

B.b.2.HARMONIE 
MĚŘÍTKA  
KRAJINY   

B.b.2.1. Zřetelná harmonie měřítka zástavby  
bez výrazně měřítkově vybočujících staveb  
B.b.2.2. Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka 
jednotlivých prvků 
B.b.2.3. Dochované tradiční měřítkové vztahy stop 
hospodářské činnosti a krajiny 

0 
 
0 
 
0 
  

B.b.3.HARMONIE VZTAHŮ  
  
V KRAJINĚ     
 

B.b.3.1. Soulad forem osídlení a přírodního prostředí   
B.b.3.2. Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   
B.b.3.3. Soulad hospodářské činnosti a přírodního 
prostředí 
B.b.3.4. Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně  
B.b.3.5.  Uplatnění míst s kulturním významem 
B.b.3.6. Působivá skladba prvků krajinné scény  
B.b.3.7. Výrazně přírodní nebo přírodě blízký  
charakter scenerie   

0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
X 
0 
0 

 
Výše uvedená tabulka je souhrnem kritérií hodnocení krajinného rázu. 

 
Souhrn 
 

Celkově lze konstatovat, že se stavba závažnějším způsobem na charakteru krajinného rázu 
dna říčních údolí Úslavy a Berounky projeví z hlediska jeho významných nebo patrných 
liniových prvků, což při její povaze liniové stavby bylo i očekáváno.   

Při tabulkovém vyhodnocení vlivu na prvky krajinného rázu bylo z 52 prvků tabulkového 
hodnocení vlivu na krajinný ráz jen 8 vyhodnoceno jako ovlivněné. Z hlediska zásahu do 
krajinného rázu okrajů urbanizovaných ploch města dojde ve všech variantách navržené 
komunikace k zásahu do liniových struktur – doprovodných porostů, komunikací i železnice. 
Velikost zásahu na pozadí města nebude zásadní. Zásah do krajinného rázu se projeví 
především stavbou mostního tělesa přes nivu Berounky a pak také v případě varianty 1 
v území okolo mostu na Lobzy a křižovatky pod Slovany (nevhodný návrh mohutné technické 
stavby v terénu říčního údolí a jeho svahů proti vesnické památkové zóně). Ostatní varianty 
komunikace se vzhledem k zapuštění pod terén a menší plošné rozměry projeví mírněji.  

Ovlivnění krajinného rázu lze hodnotit jako zjevné (odstupňováno podle variant), nikoliv však 
neakceptovatelné – ovlivnění se dosahuje u 15% charakteristik krajinného rázu - viz tabulka. 

Ke snížení negativních estetických vjemů z nové liniové stavby v příměstském území lze 
přijmout různá kompenzační a maskovací opatření, která opticky zmenší rozměry stavby a 
zlepší její estetické vnímání obyvateli. Mezi taková opatření počítáme následující 
kompenzace :  
- zmenšení a případně odstranění výrazných, cizorodých nebo barevně nevhodných částí 

liniové stavby – potlačení případných pohledových negativních dominant 
- použití maskovacích nátěrů vhodné barvy, maskovací výsadby nízké i vzrostlé zeleně ke 

změně  vyznění stavby v terénu 
- zakrytí stavby jinými doplňkovými stavebními prvky ze vhodných materiálu a změna 

vnímání určitých úseků stavby jako negativního nebo cizorodého estetického vjemu 
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D.I.9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Vlivy na hmotný majetek: 

 
V souvislosti se stavbou silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné a souvisejících staveb lze 
za hmotný majetek považovat jak stávající objekty v trase trati i v okolí, tak i pozemky 
dotčené trasou nové silnice. Tento hmotný majetek bude výstavbou silnice významně větší či 
menší měrou dotčen nebo dokonce likvidován (nutné demolice objektů). Průchod tak výrazné 
dopravní stavby urbanizovaným územím nelze předpokládat bez zásahů do stávajících 
objektů a do hmotného majetku.  
Přehled potřebných demolic byl uveden již v kap. B.II.1.  
 
Při hodnocení demolic v jižní části průtahu silnice I/20 je nutno však přihlédnout k faktu, že 
91 – 96 % demolovaných objektů jsou garáže. Z hlediska urbanisticko-architektonického je 
hodnota většiny (zejména v lokalitě Vyšehradu) těchto staveb minimální. Dopad jejich 
demolic bude tedy především v oblasti snížení kapacit dopravy v klidu v daném území.  
 
Vlivy na kulturní památky:  
 
Na základě předchozího zhodnocení zájmového území stavby silnice I/20 z hlediska výskytu 
a lokalizace kulturních a historických památek lze předpokládat, že plánovanou stavbou 
silnice I/20 nebude přímo negativně dotčena nebo narušena žádná evidovaná památka ani 
území s památkovou ochranou, které se nacházejí v blízkosti plánované trasy.  
 
V bezprostřední blízkosti (asi 100 m) plánované trasy záměru se nachází VPZ Lobzy,  která 
zahrnuje dvě památky – rychta (rejstříkové č. 24277/4-210) a venkovská usedlost (rejstříkové 
č. 50798/4-5226). jejich ovlivnění stavbou je málo pravděpodobné. Možné negativní dotčení 
se může projevit u VPZ Bolevec, která se nachází u napojení I/20 na křižovatku ulic Plaská, 
Studentská. 
 
Vlivy na archeologické památky:  
 
Přímo v trase záměru se nenachází žádné archeologické území. V blízkosti se však nachází 
dvě z nich. První je na území VPZ Lobzy (VPZ popsáno výše) a druhé se nachází v městské 
části Doubravka, kde zabírá poměrně rozsáhlou oblast, vesměs silně antropicky ovlivněnou. 
Začíná asi 200 m jižně od ulice Chrástecká a táhne se na sever, vyplňujíc prostor mezi 
Úslavou a železniční tratí až k Berounce (včetně celého areálu čistírny odpadních vod). 
 
Území, na kterém se plánovaná stavba silnice nachází, je nutné pokládat za území 
s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči. Během stavebních prací může dojít k archeologickým nálezům, a proto je nutné 
zabezpečit archeologický dozor na stavbě. Povinností investora je splnit požadavky, které 
ukládá § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb. 
• ohlásit již od doby přípravy stavby záměr provést zemní práce Archeologickému ústavu 

AV ČR v Praze  
• hlásit případné archeologické nálezy 
• umožnit záchranný archeologický výzkum 
• úhrada záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením §22 odst. 2 zákona 
č.20/1987 Sb. 
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 odst. 2 §22 zákona č. 20/1987 Sb. 
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od 
doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu 
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-
li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost 
archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento 
stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. 

 
Pokud budou uvedené povinnosti  ze strany investora a dodavatelů stavby dodrženy, nebude 
mít stavba optimalizace trati nepříznivý vliv na archeologické památky.  
 
 
 
 
 

D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIV Ů 
ZÁM ĚRU NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ Z HLEDISKA 
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A 
MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIV Ů  

 
 

Veškeré identifikované vlivy posuzovaného záměru silnice I/20 v úseku Sládkova – 
Na Roudné byly podrobně vyhodnoceny a posouzeny v předchozích kapitolách oznámení, 
případně i v dílčích odborných studiích, jež jsou přílohami oznámení.  Zde uvádíme již jen 
stručnou souhrnnou rekapitulaci a charakteristiku těchto vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí a na obyvatelstvo  z hlediska jejich velikosti a významnosti.  
 

Za přímé vlivy posuzovaného záměru silnice I/20 lze považovat následující vlivy: vliv 
na znečištění ovzduší, vliv na hlukovou situaci, vliv na faunu, flóru a ekosystémy v trase 
silnice, vlivy na půdu, vliv na krajinný ráz, vlivy na obyvatelstvo. 

Většina předpokládaných vlivů (zejména těch negativních) bude poměrně malá či 
málo významná a bude mít spíše lokální charakter, projevující se jen v lokalitě trasy nebo v 
jejím blízkém okolí. Lze očekávat i pozitivní vlivy na obyvatelstvo i další složky životního 
prostředí, které se projeví jak v blízkosti trasy, tak i ve vzdálenějším okolí (přesměrování 
dopravních zátěží na okolní komunikační síti).   

 
V žádném případě však nelze uvažovat nebo očekávat, že by se mohly vyskytnou 

nějaké vlivy, které by přesahovaly státní hranice České republiky. Možnost výskytu 
přeshraničních vlivů na životní prostředí sousedních států je možno jednoznačně vyloučit.  
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH 
RIZIK P ŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A 
NESTANDARDNÍCH STAVECH  

 
 
Na základě zhodnocení předloženého záměru stavby silnice I/20 v předchozích částech 
oznámení je možno konstatovat, že vzhledem k charakteru a lokalizaci záměru je riziko 
havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí i na obyvatelstvo při dodržení základních 
ochranných a preventivních opatření na ochranu životního prostředí poměrně malé a málo 
významné a nepřesahuje obvyklou míru rizika u obdobných staveb. .    
 
Podrobnější zhodnocení potenciálních rizik týkajících se jednotlivých složek životního 
prostředí a případné návrhy možností prevence nebo eliminace těchto rizik jsou uvedeny již  
v jednotlivých kapitolách části D.I. – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů a v kap. 
D.IV. – Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení ….. atd. nepříznivých vlivů na životní 
prostředí.  
Zde uvádíme jen stručnou souhrnnou charakteristiku zásadních rizik.  
 
Rizika v období výstavby:  
 
Charakteristiky rizik : 

- Technologická rizika – zásadním je, že při havárii nebo nehodě dojde k úniku 
jedovatých a škodlivých látek a jejich uvolnění do přírodního prostředí, pak je nutné 
zajistit dostatek záchranných a kompenzačních přípravků (činností) na omezení 
zmenšení rozsahu havárie a omezení dopadů do prostředí. Snížení technologického 
rizika lze docílit přísným a přesným dodržováním správně sestaveného stavebního 
postupu, řádu staveniště řádu a havarijních opatření, dále také průběžnou kontrolou a 
zvýšením opatrnosti ve vybraných střetových místech, která mohou být na případné 
zasažení citlivější než jiné území (zejména přírodně hodnotné lokality a prvky). 

- Organizační rizika – nevhodně zvoleným harmonogramem prací, nevyužitím síťových 
grafů a dalších logistických pomůcek, případně nedodržováním stavebního řádu a 
pracovních postupů v rizikových místech stavby  může dojít ke zvýšení rizika havárie, 
které vzrůstá také při použití nevhodné nebo neudržované techniky. Při nárazových 
pracích a nevhodně volených dobách pracovních výkonů může docházet k více 
střetům, které mohou vyústit v nehodu nebo přímo havárii. 

 
Zásadními riziky jsou : 

- havárie na vodách, na lesním nebo přírodním prostředí, na kontaminaci půdy 
- biologická kontaminace prostředí nevhodnými látkami nebo organismy 
- nevhodné terénní úpravy nebo změny krajinného rázu 
- ničení a nebo snižování hodnoty předmětů ochrany chráněných území nebo cenných 

biotopů 
- trvalá likvidace ploch překrytím nebo uzavřením povrchu (asfaltování, atp.) 
- výrazné snížení biologické kvality nebo ekologické stability pozemků v okolí stavby. 

 
Zásadními riziky a zvláště při provozních haváriích za chodu stavenišť mohou být hlavně 
úniky ropných nebo jiných látek nebo škodlivin z mechanizace a dopravních strojů do 
podloží, lokalit v okolí železniční trati nebo při výstavbě v okolí vytížených provizorních 
nebo místních komunikací. Zvláště citlivými místy jsou blízké nivy řek Úslavy a Berounky.  
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Uvedené havárie na vodách a půdě nelze předběžně očekávat a je možno jen připravit se na 
případný pohotovostní zásah mimo jiné dostatečným (z hledisek prostředků hašení okamžitě 
dostupných pro započetí sanací) pohotovostním servisem k sanaci následků havárie. Hlavním 
protiopatřením při stavbě je zajištění si včasného zásahu a dekontaminace okolí komunikace 
po havárii a také zajištění kompenzačních a zmírňujících opatření následků havárie.  
Jako vhodné se jeví i pravidelné sledování povětrnostních předpovědí, aby bylo možno 
dostatečně se vyhnout a zabezpečit proti případné extrémní nepřízni počasí (přívalové vody, 
povodeň, silný mráz, ale i vánice např.) na staveništi silnice.  
Havárie na toku (v případě jeho havarijního zasažení nebo v důsledku nepříznivých 
povětrnostních vlivů), podle rozsahu by měla dlouhodobý vliv na ochuzení bioty po proudu 
v daném toku i jinde a ve štěrkopíscích nivy toku i na podzemní vody a jejich zdroje. Hlavní 
negativní vliv by samozřejmě byl orientován na populace místních druhů živočichů, mezi 
nimi i na ohrožené druhy. 
Jako další negativní jev je možno někdy očekávat v daném místě na zařízeních staveniště 
nečekané, ale prozaické kombinace negativních faktorů, jako je namrzající mlha (na Plzeňsku 
běžná), které mohou vyústit v řetězec nehod, končící nějakou skutečně závažnou havárií na 
vodách nebo podzemní vodě. 
 
Riziko narušení ekosystémů nastává zejména při zvýšení možnosti havárií na vodách. 
Možnosti havárie na vodách jsou při této stavbě vyšší, protože se pohybujeme v nivě a 
záplavové oblasti řek Berounky a Úslavy, kde je v posledních letech vyšší pravděpodobnost 
vylití toku z břehů, případně i omezené lokální povodně. 
Havárie na vodách, zejména v nivě by vedla u ropných látek ke kontaminaci okolního podloží 
a následné devastaci nivních ploch při dekontaminaci. Přímo by uhlovodíky ve vodách 
zlikvidovaly nejprve rybí populaci a obojživelníky ve směru toku (v délce odpovídající 
množství a toxicitě vypuštěné látky) a pak postupně i významnější přístupné vodní rostliny a 
další živočichy a posléze i některé stromy (břízy, olše). Nejvýznamnější škodou by byla 
devastace nivy jednak vlivem ropných látek a jednak postupem při dekontaminaci a pak také 
zvýšením toxicity půdního horizontu a vytvoření části toxických usazenin na dně řeky. Škody 
ovšem může přinést v citlivých lokalitách i nadměrná prašnost spojená s úlety prachu nebo 
stavebních hmot a také nadměrná hlučnost v nočních hodinách. 
Riziku lze zabránit jen přísným dodržováním preventivní opatrnosti při práci v nivách řek, 
zejména v období deště. 
 
Poškození bioty jako poslední z možných havarijních stavů může nastat mimo jiné při 
zavlečení invazních druhů rostlin do území (většinou s navážkou nebo během přemisťování 
zeminy a kamene prostřednictvím stavebních strojů), kdy hrozí nebezpečí, že se rostliny v 
místě rozšíří a potlačí původní porosty bylin a dřevin (bolševník, křídlatka, celík, nevhodná 
travní směs, atp.). 
Poškození krajiny jako takové není přímo aktuální, ale je možné jej provést při nevhodné 
manipulaci s technikou (smýcením křovin ve VKP, atd.) a díky sanaci rozsáhlejších rozměrů.  
 
Rizika v období provozu: 
 
Potenciální nebezpečí, které vzniká při provozu posuzované stavby silnice I/20, je 
kontaminace povrchových a podzemních vod, půd a podloží při provozu na komunikaci.  
Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze 
považovat za významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikace.  
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Preventivní opatření: 
 
Za nejúčinnější způsob omezení rizika vlivu havárie považuje sledování a stanovování 
podmínek pro přepravu nebezpečných  nákladů.  
K dalším opatřením minimalizace vlivu havárie patří zamezení úniku látek z tělesa 
komunikace. Jedná se o tvarování bezprostředního okolí komunikace tak, aby v něm byly 
nebezpečné látky zachyceny a sanovaná plocha se tak zmenšila na minimum. Před zaústěním 
do vodotečí musí být umístěny retenční nádrže s technickým zařízením k zachycení ropných 
látek v případě havárie.  
Zvýšení plynulosti silničního provozu snižuje riziko havárií.  
 
Kombinací výše uvedených opatření je možno docílit zlepšení stávající situace a obecně 
nízkého rizika havárií. Již samotná výstavba nové komunikace s kvalitními technickými 
parametry minimalizuje rizika možných havárií a poškození životního prostředí.  
 
Následná opatření: 
 
Pokud dojde ke kontaminaci menšího množství zeminy (úkapy, únik PHM aj.), je třeba tento 
znečištěný materiál okamžitě odstranit a zneškodnit vhodným způsobem.  
V případě většího úniku ropných látek nebo jiných závadných látek je nutno dodržovat zásady 
a postupy uvedené v havarijním plánu, zejména : 
– zabránit dalšímu úniku ropných látek, neprodleně provést první zásah, zabránit dalšímu 

vytékání závadné kapaliny  
– sanovat postižené lokality látkami vázajícími ropné produkty (Vapex, příp. piliny, písek 

aj.)  
– co nejrychleji uložit zachycené ropné prodkty do vhodných nádob a odvézt k likvidaci.  
 
Environmentální rizika stavby silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné při možných 
haváriích (v průběhu výstavby resp. i při provozu komunikace) s ohledem na geologickou 
stavbu oblasti, charakter a význam zvodnění, stávající průmyslové využití a zástavbu oblasti 
lze přesto hodnotit jako méně významná.  
 
 
 

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPAT ŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOU ČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ 
KOMPENZACI NEP ŘÍZNIVÝCH VLIV Ů NA 
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

 
 
Zmírňující opatření jsou navržena především pro období výstavby silnice I/20, neboť stavební 
činnost a s ní další související činnosti (stavební doprava, příp. recyklace materiálů, odvoz 
odpadů apod.) budou mít pravděpodobně větší a významnější negativní vlivy na životní 
prostředí, případně na veřejné zdraví, než během následného období provozu nové 
komunikace.   
Následně uvedená opatření k prevenci a vyloučení negativních vlivů a pro co nejlepší průběh 
navržené stavby bez střetů se životním prostředím jsou uvedena pro období přípravy stavby, 
pro období realizace stavby a pro období provozu realizované silnice a jsou zaměřena 
zejména na složky životního prostředí, u nichž předpokládáme možné negativní vlivy.  
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Opatření jsou směřována zejména do oblasti: 
– ochrany před hlukovou zátěží  
– ochrany před znečištěním ovzduší  
– ochrany povrchových a podzemních vod a půdy před kontaminací závadnými látkami  
– ochrany přírody a krajiny, ochrany zeleně   
– ochrany zemědělské i lesní půdy 
– ochrany kulturních, archeologických a paleontologických památek .  
 
Za předpokladu realizace a dodržení navržených opatření je možno říci, že stavba silnice I/20 
v úseku Sládkova – Na Roudné nebude mít významné negativní vlivy na životní prostředí a 
veřejné zdraví a její případné vlivy a rizika budou snížena na přijatelnou míru, obvyklou u 
obdobných staveb.  
 
Pro období výstavby:  
 
Ochrana povrchové a podzemní vody 
 
Součástí projektu stavby bude funkční havarijní plán k zabezpečení ochrany podzemních a 
povrchových vod před závadnými látkami, zejména před znečištěním ropnými látkami při 
realizaci stavby. Veškeré práce budou prováděny způsobem, který minimalizuje nebezpečí 
úniku znečišťujících látek, nebezpečných zejména vodám. 
• Rizikem pro kvalitu vod by mohlo být riziko úniku ropných produktů ze stavebních 

mechanismů. Proto by měla být zvýšená opatrnost a denní kontrola technického stavu 
vozidel na všech v úsecích stavby, zejména pak v úseku v blízkosti ochranných pásem 
vodních zdrojů a jiných citlivých území (niva řeky, VKP, ÚSES apod.).  

• Veškeré práce budou prováděny způsobem, který minimalizuje nebezpečí úniku 
znečišťujících látek, nebezpečných vodám.  

• pravidelně kontrolovat technický stav vozidel z hlediska jejich ekologické nezávadnosti,  
• v případě úniku kontaminantů  zahájit sanační práce okamžitě po jejím zjištění 
• Pokud by při zemních pracích byla zastižena úroveň hladiny podzemní vody, je třeba 

dodržovat obecné zásady opatření na ochranu podzemních vod před znečištěním, tj. 
především nemanipulovat v těchto místech s nebezpečnými látkami, zejména ropnými. 

 
Na ploše ZS i v obvodu celé stavby je třeba dodržet bezpečnostní opatření při nakládání  
s ropnými produkty. Pro tato místa obecně platí důkladné zabezpečení odstavných ploch pro 
mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ve větší míře ke kontaminaci podloží. Jedná se  
o následující opatření: 
• záchytné nádoby (plechové s vložkou vhodného sorbentu) pod stojícími stavebními 

mechanizmy proti úkapům 
• doplňování pohonných hmot na ploše ZS je přípustné pouze v maximálně nezbytné míře 

tzn. v případě použití  speciálních stavebních mechanizmů 
• na  ploše ZS bude k dispozici mobilní olejová havarijní souprava s kapacitou min. 90 l 

obsahující sorpční rohože, hady, polštáře, havarijní tmel na utěsnění, výstražné pásky, 
ochranné rukavice apod. 

• veškerá údržba nebo případné opravy stavebních mechanismů budou prováděny mimo 
plochu zařízení staveniště 

• na plochách zařízení stavenišť nesmí být skladovány pohonné hmoty  
• na ploše ZS budou instalována chemická WC pro příslušný počet pracovníků 
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• na plochách zařízení stavenišť v blízkosti toků nesmí být skladovány sypké a plovoucí 
materiály  

• zajistit stavební plochy a zařízení staveniště proti úniku znečišťujících látek (například 
použitím kontejnerového lapolu)  

• zajistit pravidelnou kontrolu automobilů a mechanismů pracujících na stavbách. 
 
Na plochách zařízení staveniště v ochranných pásmech vodních zdrojů : 
• musí být stavební mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků 

pro případnou likvidaci úniků ropných látek. V případě úniku ropných nebo jiných 
závadných látek musí být  kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena a 
uložena na lokalitách určených k těmto účelům a zneškodněna podle platných předpisů. Je 
vhodné zajistit si případnou sanační službu. 

• V pásmu ochrany vod nesmí být prováděna jakákoliv manipulace s ropnými látkami ani 
jejich skladování. Dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy, rovněž zde není 
přípustné parkování vozidel.  

• Pro parkování a opravy těchto mechanismů musí byt v rámci stavebních prací zřízen 
stavební dvůr mimo pásmo ochrany vod. 

 
Ochrana přírody: 
 
Opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny : 
- před započetím stavby ve vhodném období (červenec – srpen) provést odpovídající 

závěrečný průzkum ve vybrané trase soustředěný zejména na záchranu druhů živočichů a 
jejich případný transfer 

- citlivé lokality v mapce botanického průzkumu označené jako 1-4 a 7,8 a 10,11 je nutno 
z hlediska prevence po dobu stavby oplotit. Území stavby v mokřinách v nivě je nutno i 
zabezpečit oplocením proti vstupu obojživelníků a plazů (nízký neprůhledný oplůtek 
s pastmi na živočichy a průběžným dozorem biologa) 

- zařízení staveniště, plochy pro stroje nebo sklady neumísťovat nikdy v nivě (VKP a 
biokoridor) a pokud možno omezit noční stavební ruch v nivách na minimum 

- zajistit území VKP a prvků ÚSES proti případným haváriím na vodách a prašnému úletu. 
– zajistit dostatek sadbového materiálu pro kompenzaci škod na zeleni, tak aby bylo možno 

začít předběžně s rekultivací  a údržbou vhodného okolí stavby ihned po ukončení 
stavebních prací (zejména doprovodné aleje) 

– z důvodu snížení prašnosti je třeba provádět kropení při pracích, u kterých dochází 
k víření prachu a po ukončení stavby je možno některá z významných a nadměrně 
exponovaných míst příležitostně „skrápět vodou“ – zejména zeleň v biokoridorech 
(provést tlakovou vodou omytí stromů a keřů, zvláště v období letního sucha - předběžně 
na Roudném a v nivě u Lobz),  apod. 

– stávající dřeviny, jež mají být zachovány, budou při stavebních činnostech chráněny  dle 
ČSN DIN 18 920 (ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech)  

– po ukončení stavby bude terén neodkladně upraven v travnatých plochách dle normy ČSN 
DIN 18 917 (zakládání trávníků) a zabezpečen proti neofytům 

– investor stavby bude mít udělenu platnou výjimku (od MM Plzeň) ze zákazu činností ve 
významných krajinných prvcích (VKP) dle § 3 a § 6 zák. č. 114/1992 Sb.  

– při projektování stavebních a technických prvků v exponovaných místech stavby je nutno 
dbát na odpovídající vhodný design, barvu a případné ozelenění stavby před spuštěním 
provozu. 
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– Během stavby ani při provozu by nemělo dojít k vytvoření nevhodných bariér nebo změně 
biotických podmínek v plochách v biokoridorech a VKP (zejména na výše uvedených 
plochách č 2,3,4,7,10,11) 

– Stavba musí mít v nivách obou řek zajištěn trvalý stavební dozor a zajištění proti 
případným haváriím a to zejména na vodách. 

 
 
Ochrana ovzduší:  
 
Zatížení ovzduší znečišťujícími látkami v období výstavby silnice I/20 je možno 
minimalizovat např. následujícími opatřeními: 
– koordinací stavebních prací  
– koordinací přesunů stavební techniky  
– optimalizací dopravních tras a vytíženosti nákladních aut  
– snižováním prašnosti kropením (zejména trvale za nevhodného počasí na recyklační 

základně) 
– udržováním techniky v čistotě a v dobrém technickém stavu  
– používané vozovky a výjezdy z přístupových cest budou pravidelně čištěny 
– automobily před výjezdem ze staveniště na vozovku budou pravidelně čištěny  
– sypké a prašné materiály  budou nakládány a zabezpečeny na automobilech tak, aby 

nedocházelo k jejich padání na vozovku  
– likvidace vykácených dřevin bude řešena jejich případným využitím – jako palivové 

dřevo, dále štěpkováním, případně kompostováním – není možné pálit 
 
Ochrana před hlukem: 
 
• Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci v jednom 

místě a jedné době. Není-li toto možné, je vhodné naplánovat tyto operace tak, aby 
v daném místě proběhly v co nejkratším časovém úseku. Dále je vhodné informovat 
obyvatele v hlukem dotčeném okolí stavby o harmonogramu a délce trvání činností 
spojených s výraznější emisí hluku.  

• V průběhu stavebních prací důsledně vypínat nepoužívané technologie a užívat jen 
technologie splňující požadavky Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanový technické 
požadavky na výrobky z hlediska emise hluku (ve znění pozdějších předpisů).  

• Uvážit časové omezení výrazně hlučných operací. Doporučuji (je-li to možné) tyto operace 
prováděné v blízkosti obytných objektů omezit na dobu od 8°° do 12°° a od 13°° do 17°° 
hodin.  

• V projektu organizace výstavby uvážit použití mobilních akustických clon. 
• Vzhledem ke stupni a rozpracovanosti Studie nebyla modelována žádná technická opatření 

vedoucí ke snížení dopadu hluku na okolí silnice I/20. Návrh optimálních technických 
opatření vedoucích ke snížení dopadu hluku z automobilového provozu doporučuji provést 
pro výslednou vybranou variantu s výrazně detailněji modelovaným chováním dopravního 
proudu na všech dotčených komunikacích, přivaděčích, sjezdech a křižovatkách. Model by 
měl zohledňovat i existenci ostatních zdrojů hluku, především pak přestavěné železniční 
trati České Budějovice – Plzeň. Technická opatření v okolí železniční trati a silnice I/20 by 
měla být koordinována a měla by vytvářet logický ucelený systém ochrany před hlukem. 
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Jiné, ostatní:  
 
– umožnit záchranný archeologický výzkum dle zák. č. 20/1987 Sb. při provádění zemních 

a výkopových prací a předem na něj uzavřít smlouvu s orgánem pověřeným PP 
– hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby na příslušné archeologické 

pracoviště  
– zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 

prováděcími právními předpisy a zajistit jeho plnění 
– specifikovat druhy odpadů (kód, název, kategorie, předpokládané množství), které 

vzniknou při realizaci stavby a specifikovat způsoby dalšího využití, popř. odstranění 
těchto odpadů  

– minimalizovat vznik odpadů v etapě výstavby a zajistit přednostní nebo opětné využití 
nebo recyklaci vzniklých odpadů 

– skládka vybouraného a přebytečného materiálu je možná pouze na povolené řízené 
skládce  

– likvidace odpadů musí probíhat v zařízeních, která jsou k tomuto účelu určena a schválena  
– odpady musí být shromažďovány a roztříděny podle jednotlivých druhů a kategorií  
– odpady vzniklé při stavbě musí být předány k využití nebo odstranění pouze oprávněné 

osobě (dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech)  
– aby bylo zabráněno uvolňování azbestových vláken do ovzduší u stavebních odpadů 

obsahujících azbest, je nutné střešní krytinu z demolovaných objektů vyjmout bez 
poškození a přímo na stavbě vložit do utěsněných obalů označených nápisem 
upozorňujícím na obsah azbestu. Takto zajištěný odpad s obsahem azbestu je nutné 
odstranit na skládce k tomu určené (skládky skupiny S – ostatní odpad) 

– ustanovit odpadového hospodáře dle zák. o odpadech (§ 15) 
– v případě použití silničních pozemků silnic II. a III. třídy nebo místních komunikací pro 

manipulaci se stavebním materiálem, se stavebními stroji nebo při nárůstu těžké nákladní 
dopravy je nutno projednat podmínky se správci pozemních komunikací v daném území  

– po ukončení stavby nezastavěné plochy rekultivovat a uvést do původního stavu 

 
Pro období provozu:  
 
– po realizaci stavby je nutno provést kontrolní měření hluku a vyhodnotit účinnost 

navržených komplexních protihlukových opatření  
– podle výsledků měření hluku popřípadě navrhnout a realizovat pro vybrané objekty 

potřebná dodatečná protihluková opatření (zejména IPO – okna, atp.)  
– je nutné zajistit alespoň základní monitoring vlivů na ŽP po ukončení stavby, a to: měření 

hluku pro ověření účinnosti protihlukových opatření, monitoring případného rozšíření 
invazivních druhů rostlin.  

– po ukončení stavby snižovat jakýmkoliv způsobem možné synergické působení 
negativních vlivů na ŽP a bez prodlení odstranit všechna zařízení stavenišť i jiná 
navazující zařízení (nouzové přístupové komunikace) 

– zajistit pravidelnou údržbu ploch navržené i stávající zeleně na pozemcích stavby (svahy 
náspů a zářezů) ihned po ukončení stavby, tak aby byla omezena invaze neofyt nebo šíření 
další nevhodných druhů do volné krajiny  

– kontrolovat odvedení odpadních vod z vozovek 
– v případě úniku kontaminantů  zahájit sanační práce okamžitě po jejím zjištění. 
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D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD 
PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH P ŘEDPOKLAD Ů 
PŘI HODNOCENÍ VLIV Ů  

 
Předpokládané vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo byly hodnoceny a prognózovány 
obvyklými a obecně používanými a přijatelnými metodami a postupy, zejména matematickým 
modelováním, porovnáváním získaných údajů se stanovenými normami a limity, odborným 
odhadem a extrapolací vlivů apod.  
Potřebné informace a vstupní údaje pro posuzování byly získány z obvyklých a používaných 
zdrojů, např. průzkumy a rozbory území, archivní podklady a údaje z dřívějších průzkumů, 
oficiální údaje různých institucí, informace a údaje z odborné literatury, ročenek, tematických 
map a dalších odborných podkladů, informace získané při konzultacích s pracovníky orgánů 
státní správy, odborných a vědeckých institucí, odborných firem v daném oboru a dalšími 
odborníky v oblasti životního prostředí.  
Některé použité metodické postupy pro hodnocení vlivů jsou podrobněji popsány a 
komentovány dále. 
 
Rozptylová studie 
 
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby 
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle aktualizované verze 
metodiky „SYMOS 97“, která byla vydána MŽP ČR v r.2003. 
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu 
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících 
látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. 
imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na 
roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky 
(třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika 
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti 
větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních 
koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 
5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy 
rychlosti větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají 
z následující tabulky č. 43: 

 
třída 

stability 
rozptylové podmínky výskyt tříd 

rychlosti větru (m/s) 
I silné inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 
II inverze, špatný rozptyl 1,7        5 
III slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty, 

mírně zhoršené rozptylové podmínky 
1,7        5        11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7        5        11 
V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7        5         

 
Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. Vzrůstá-li 
teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a tento fakt vede 
k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících 
látek. To je právě případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky popsané pomocí tříd 
stability I a II. 
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Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně 
vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního záření 
mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou.  V letní polovině roku, kdy je příkon 
slunečního záření vysoký, se inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před 
východem slunce. 
Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké 
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a 
tedy rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m/s, 
běžné inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5 m/s. 
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází 
buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. 
třídě stability. 
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto 
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch 
směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu 
znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne, 
kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Ze 
stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové podmínky nevyskytují při rychlosti větru 
nad 5 m/s. 
Metodika SYMOS'97 však musela být oproti původní verzi upravena. V souvislosti se  
vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobila platným 
evropským předpisům a proto v ní vznikly změny, na které reagovala i metodika výpočtu 
znečištění ovzduší. Tyto změny zahrnují např.: 
� stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky (včetně NO2) jako hodinových 

průměrných hodnot koncentrací (dříve 1/2-hodinové hodnoty) 
� hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx) 
 
Změna průměrovací doby se promítla do změny rozptylových parametrů σy  a  σz  (viz [5] 
Metodika, kap.3.2.5.1.) tak, aby popisovaly rozptyl znečišťujících látek v delším časovém 
intervalu. Pro NO2, NOx, PM10 a benzen jsou jako krátkodobé koncentrace počítané 1-
hodinové průměrné hodnoty. 
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle předcházející praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů 
dusíku ozn. NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly (a dodnes 
jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i 
z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová 
legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově 
imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 
mnohem toxičtější než NO. 
Ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami 
emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, 
přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože 
vstupem do výpočtu zůstaly emise NOx, bylo nutné upravit výpočet tak, aby jednak 
poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 
v závislosti na rozptylových podmínkách. 
Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % 
NO. Rychlost konverze NO na NO2 popisuje parametr kp, jehož hodnota závisí na třídě 
stability atmosféry. Zároveň platí, že i po dostatečně dlouhé době zbývá 10 % oxidů dusíku ve 
formě NO. Vztah pro výpočet krátkodobých koncentrací NO2 z původních hodnot koncentrací 
NOx pak má tvar 
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kde  c  je krátkodobá koncentrace NO2 
        c0  je původní krátkodobá koncentrace NOx 
        xL  je vzdálenost od zdroje 
        uh1  je rychlost větru v efektivní výšce zdroje 
Výpočet průměrných denních koncentrací prachu byl odvozen na základě vztahu mezi 
naměřenými průměrnými denními koncentracemi Cd a maximálními hodinovými hodnotami 
Ch na měřicích stanicích v ČR. Tento vztah se dá vyjádřit rovnicemi: 

Pro PM10: 
 Cd  =  0,808 . Ch   pro  Ch ≤ 350 µg/m3 
 Cd  =  220,35 . ln Ch  -  1008  pro  Ch > 350 µg/m3 

Denní průměry koncentrací se pak stanoví z vypočtených hodinových hodnot (podle metodiky 
SYMOS) pomocí těchto vztahů. 
 
Hluková studie: 
 
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku hluku v chráněném venkovním prostoru, od 
jednotlivých zdrojů hluku, byl proveden (viz /2/) podle standardu „NMPB – Routes – 96 
(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)“. 
 
V podkladech zpracovaných společností DHV ČR, spol. s r.o. jsou řešeny intenzity dopravy 
v dotčeném území pro varianty „Varianta 1“ až „Varianta 3“ a roky 2015, 2020 a 2030 (viz 
/5/). Dokumentace neobsahuje intenzity dopravy pro silniční síť města Plzně bez realizace 
řešeného úseku silnice I/20 (tedy variantu „Varianta 0“).  
Dotčený úsek komunikace se objevuje na kartogramech pro rok 2020 a 2030. Proto byl jako 
výpočtový rok  pro porovnání jednotlivých variant zvolen rok 2020. 
Intenzity dopravy pro „Variantu 0“ byly (po konzultaci s Ing. Jiřím Kašparem, DHV ČR, 
spol. s r.o.) stanoveny pomocí kartogramu uvedeném v publikaci "Informace o dopravě v 
Plzni 2005" s rozšířením pomocí koeficientů rozšíření 1.23 (osobní automobily) a 1.19 (těžké 
nákladní automobily) získaných v ročence ŘSD ČR z roku 2003 "Silnice a dálnice v ČR" 
(viz/6/). 
Použité kartogramy intenzit dopravního proudu jsou uvedeny v příloze na následujících 
obrázcích: 

„Obr. 1 – Intenzita dopravního proudu – Plzeň 2005“  
„Obr. 2 – Intenzita dopravního proudu – I/20 Plzeň 2020 – Varianta 1“  
„Obr. 3 – Intenzita dopravního proudu – I/20 Plzeň 2020 – Varianta 2“  
„Obr. 4 – Intenzita dopravního proudu – I/20 Plzeň 2020 – Varianta 3“. 

Hodinové intenzity automobilové dopravy na modelovaných úsecích komunikací jsou, spolu 
s akustickými parametry, uvedeny v příloze v následujících tabulkách: 

„Tab. 1 – Parametry modelovaných komunikací – Varianta 0“  
“Tab. 2 – Parametry modelovaných komunikací – Varianta 1“  
„Tab. 3 – Parametry modelovaných komunikací – Varianta 2“  
„Tab. 4 – Parametry modelovaných komunikací – Varianta 3“.  

V modelu hlukové situace byly modelovány úseky komunikací v rozsahu a detailu 
kartogramu uvedeném na obrázku „Obr. 1 – Intenzita dopravního proudu – Plzeň 2005“ 
(kartogramy zpracované společností DHV ČR, spol. s r.o. jsou místy podrobnější).  



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON         Oznámení EIA dle z.č.100/2001 Sb. – SilniceI/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné  

 177

Na řešeném úseku silnice I/20 nebyly modelovány nájezdy a sjezdy z této komunikace 
(dokumentace neobsahuje detailně zpracovaný rozbor chování a intenzit dopravního proudu 
na těchto úsecích komunikací). Rychlost modelovaného dopravního proudu byla zvolena na 
všech úsecích komunikací, pro osobní i těžké nákladní automobily, konstantní 50 km/h 
(dokumentace neobsahuje očekávané a stávající rychlosti dopravního proudu na jednotlivých 
úsecích komunikací). V modelu nebylo zohledněno chování dopravního proudu (například 
rozjezdy a brzdění v místech úrovňových křižovatek aj.). 
Pro potřeby prognózy šíření hluku emitovaného automobilovou dopravou v chráněném 
venkovním prostoru okolí silnice I/20 v úseku ulic Sládkova – Na Roudné byly, pomocí 
programu LimaA ver. 5.09 (sériové číslo 300109, licence: Akon – Czech Republic), sestaveny 
čtyři modely hlukové situace pro varianty „Varianta 0“ až „Varianta 3“, uvedené v příloze na 
následujících obrázcích: 

„Obr. 5 – Silnice I/20 Plzeň – Model – Varianta 0“ 
„Obr. 6 – Silnice I/20 Plzeň – Model – Varianta 1“ 
„Obr. 7 – Silnice I/20 Plzeň – Model – Varianta 2“ 
„Obr. 8 – Silnice I/20 Plzeň – Model – Varianta 3“ 

Akustické parametry náhradních liniových zdrojů hluku představujících jednotlivé úseky 
komunikací byly vypočítány pomocí standardu NMPB (viz /2/) z výše uvedených rychlostí 
dopravního proudu a hodinových intenzit automobilové dopravy. 
Vzhledem ke stupni a rozpracovanosti dokumentace nebyla modelována žádná technická 
opatření vedoucí ke snížení dopadu hluku na okolí silnice I/20. Návrh a optimalizace těchto 
opatření doporučuji provést pro vybranou variantu s výrazně detailněji modelovaným 
chováním dopravního proudu na všech komunikacích, přivaděčích sjezdech a křižovatkách. 

Očekávaný tvar náspů a zářezů byl vypočítán pomocí příkazu /TC programu LimA (/TC .03 
12 .66 10 0) ze stávajícího průběhu terénu (vrstevnice systému ZABAGED) a příčného řezu 
navrhovanou silnicí (viz /5/) pro konstantní šířku koruny valu (dna zářezu) 28m (u varianty 
„Varianta 2“ byl v místě rozdělení silnice do hlavního tahu a nájezdů sjezdů model valu 
upraven ruční editací). 

Digitální mapa polohopisu systému ZABAGED zachycuje objekty řadové zástavby ale pouze 
jako bloky. Podklady dále neobsahují informaci o výšce samostatně stojících objektů či bloků 
objektů. V souladu s doporučeními WG-EAN (viz /2/) byla výška všech modelovaných 
objektů zvolena shodná, 8m nad terénem.  

V souladu s doporučením WG-EAN (viz /2/) byl terén v hodnocené oblasti (městská 
aglomerace) modelován jako odrazivý.  

Meteorologické podmínky jsou v souladu s doporučením WG-EAN (viz /2/) modelovány 
homogenní (v programu LimA EU-GPG1). 

Pro urychlení výpočtů byla výpočtová oblast omezena na vybrané území v blízkém a místy i 
rozsáhlejším okolí silnice I/20 v úseku ulic Sládkova – Na Roudné (viz příloha obrázek „Obr. 
5 – Silnice I/20 Plzeň – Model – Varianta 0“ atd.). 

Ve sledované výpočtové oblasti se nachází 1637 objektů a bloků objektů. Pomocí 
místního šetření bylo 413 objektů označeno jako nechráněné objekty (průmyslové areály, 
obchodní komplexy, řadové garáže aj.) a 1224 objektů označeno jako chráněné objekty 
(rodinné domy, bytové domy, školy, sportoviště aj.). Pro chráněné objekty byla (u variant 
„Varianta 1“ až „Varianta 3“) vyhodnocena hladinová distribuce počtu objektů zasažených 
hlukem o určité ekvivalentní hladině akustického tlaku a příslušná kumulativní distribuce.  

Pro snazší vyhodnocení (jednočíselné vyjádření) „Hlukové výhodnosti“ řešených variant bylo 
zavedeno kritérium „Průměr “ které je vyjádřeno následujícím vztahem: 
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kde,  L1 až Ln je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku na fasádě objektu 

         Poč.L1 až Poč.Ln je počet objektů zasažený nejvyšší ekvivalentní hladinou L1 až Ln. 

Hladinová a kumulativní distribuce pro variantu „Varianta 0“ v posudku není uvedena ani 
hodnocena, protože díky nesrovnatelným pramenům vstupů a rozsahu dopravní sítě pro tuto 
variantu (nesrovnatelným oproti variantám „Varianta 1“ až „Varianta 3“), jsou výstupy 
analýzy počtu zasažených objektů varianty „Varianta 0“ značně zkreslené. 

 
Geologické a hydrogeologické posouzení: 
 
Zpracování údajů o horninovém prostředí a podzemní vodě bylo provedeno z podkladů 
předchozích regionálních průzkumů, publikací a archivních geologických map. 
Pro dokumentaci v přílohové části byly použité vodohospodářské mapy 1 : 50 000 
a topografické mapy měřítka 1 : 25 000.  
Metoda geologického a hydrogeologického hodnocení reprezentuje standardní hodnocení na 
základě dostupných odborných podkladů, které představují především topografické, 
geologické, vodohospodářské a hydrogeologické mapy zájmové, data z databáze ČGS-
Geofondu ČR a ČHMÚ a  informace dostupné na internetu (stránky Geofondu ČR, ČHMÚ, 
VÚV TGM apod.).  

 
Vyhodnocení fauny a flóry, ekosystémů:  
 
Metoda vyhodnocení vztahu výstavby silnice I/20 a přírodního prostředí byla použita klasická 
– provedena terénními pochůzkami včetně orientačního biologického průzkumu, rešerší 
archivních materiálů pro dané území, výtahem z odborné literatury a zpracováním poznatků.  
K biologickým průzkumům bylo použito standardních metod – zajištění podkladových údajů 
z literatury k mapovacímu čtverci, dále pak zajištění odpovídajících mapových podkladů a 
údajů z literatury. Sběr materiálů a údajů probíhal při standardních terénních pochůzkách, kdy 
bylo prováděno pozorování a určování rostlin i živočichů, případně byl prováděn i sběr, 
odchyt nebo dokumentování významnějších nálezů podél celé trasy navržené komunikace. 
 
Povrchové a podzemní vody 
 
Zpracování údajů o horninovém prostředí a podzemní vodě bylo provedeno z podkladů 
předchozích regionálních průzkumů, publikací a archivních geologických map. 
Pro dokumentaci v přílohové části byly použité vodohospodářské mapy 1 : 50 000 
a topografické mapy měřítka 1 : 25 000. 
 
Hodnocení krajinného rázu  
 
Metoda posouzení vychází z metodického postupu (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, 
Sklenička 2004), který vychází z textu §12 zákona č. 114/1992 Sb. a ochraně přírody a 
krajiny. Výklad jednotlivých pojmů koresponduje s metodikou hodnocení krajinného rázu 
(dále jen „KR“) používanou správou CHKO ČR (Bukáček, Matějka) a s návrhem 
metodického doporučení, vypracovaného  AOPK ČR (Míchal (ed.)1998).   
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D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK Ů VE 
ZNALOSTECH A NEUR ČITOSTÍ, KTERÉ SE 
VYSKYTLY P ŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE  

 
 
Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy 
záměru k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází ze 
znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy záměru.  
Jako základní podklad o záměru stavby silnice I/20 v úseku Sládkova – Na Roudné pro 
zpracování oznámení EIA sloužila ověřovací studie technického řešení trasy.  
 
Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z dosavadních 
obdobných staveb silnic v jiných lokalitách, které byly připraveny, vyhodnoceny a projednány 
v dřívějším období. Tento přístup byl pro zpracování dokumentace EIA využit. 
Zpracovatelé oznámení EIA tedy museli vycházet z určitého okruhu a množství informací o 
záměru v současné době dostupných, které nebyly vždy v potřebné podrobnosti nebo určitosti. 
Absence některých konkrétních či potřebných údajů byla řešena jejich pravděpodobným 
předpokladem nebo odborným odhadem na základě zkušeností, analogií s obdobnými 
stavbami apod. V příslušných kapitolách dokumentace je na tyto případné neurčitosti a 
nedostatky vstupních údajů upozorněno. Některé z těchto údajů budou muset být v dalším 
stupni PD ještě upřesněny a formulované výchozí předpoklady ověřeny.  
V některých případech je proto hodnocení vlivů záměru či dalších skutečností zatíženo 
určitou nejistotou nebo nejsou popsány či vyhodnoceny do všech podrobností. Konkrétní 
nejistoty, neurčitosti či absence v datech jsou uvedeny vždy v příslušných kapitolách 
dokumentace.  
Zásadním nedostatkem pro biologický průzkum bylo jednak nevhodné načasování průzkumů 
v době mimo hnízdění ptáků a rozmnožování dalších druhů (obojživelníků) a také mimo 
hlavní vegetační sezonu. Nejsou očekávány nějaké zásadní objevy dalších a nebo chráněných 
druhů rostlin nebo živočichů v trase navržené silniční stavby, ale průzkumem není 
podchyceno období jarního aspektu a vrcholu vegetační sezony, které by mohly sdělit některé 
doplňující údaje o druhové diverzitě v území.. 
 
 
Uvedené nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti nesnižují vypovídací schopnost 
předloženého oznámení EIA a je možné je řešit v dalších stupních přípravy záměru a 
projektové dokumentace.  
 
Závěrem lze shrnout, že všechny výše uvedené skutečnosti naznačují přístup, kterým se 
zpracovatelé oznámení EIA i přes omezené zdroje údajů snažili co nejvíce zvýšit reálnost, 
objektivitu a vypovídací schopnost oznámení. Míru neurčitosti v odhadu potenciálních vlivů 
záměru a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou, a lze tedy 
s akceptovatelnou vypovídací schopností a přesností  prognózovat vlivy záměru silnice I/20 
na okolní životní prostředí i obyvatelstvo a veřejné zdraví.  
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ČÁST   E  
 

POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU 
 
 
Údaje podle částí B, C, D, F, G a H  se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou 
oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru 
 
Posuzovanou stavbu nové silnice I/20 v Plzni, v úseku Sládkova – Na Roudné, lze z hlediska 
variant rozdělit na dva dílčí úseky:  
– severní část, která je invariantní  
– jižní část, jejíž řešení je zpracováno ve třech různých variantách.  
 
Veškeré údaje (popis i vyhodnocení), dostupné pro jednotlivé varianty, byly již systematicky 
uváděny ve všech předchozích kapitolách, kde to bylo možné.  
Vzhledem k úrovni podrobností současné etapy přípravy záměru (ověřovací studie variant 
řešení) nebylo možno většinou vlivy a dopady variant kvantifikovat nebo podrobněji 
posoudit. Varianty byly hodnoceny a porovnávány spíše na kvalitativní úrovni.  
 
Zde tedy už jen shrneme rámcové porovnání variant v jižním úseku trasy.  
 
Na základě vyhodnocení a porovnávání variant v předchozích kapitolách oznámení zde 
přiřadíme variantám prosté pořadí podle jednotlivých kritérií ŽP nebo vlivů variant na složky 
ŽP.  V případě srovnatelnosti variant bude pořadí stejné. Pořadí č. 1 je nejlepší, pořadí č. 3 je 
nejhorší.  
 
Kritérium, složka ŽP Varianta 1 Varianta 2 Varianta  3 
Zábor ZPF 3 2 2 
Rozsah demolic 2 3 2 
Zemní práce 3 1 2 
Spotřeba energie 1 2 2 
Vliv na ovzduší 2 2 2 
Hluková zátěž 3 2 1 
Povodňové průtoky 3 2 1 
Fauna,flóra, ekosystémy 3 2 1 
Krajinný ráz 3 2 1 
Veřejné zdraví  3 2 1 
Celkem 26 20 15 
 
 
Z tabulky pořadí vyplývá, že z hlediska hodnocených dopadů na složky životního prostředí 
vychází jako výrazně nejlepší varianta č. 3, jako druhá vhodná se umístila varianta 2 (která 
je nejhorší pouze v 1 kritériu) a jako nejhorší se jednoznačně umístila varianta č. 1.  
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ĆÁST   F  
 

ZÁVĚR  
 
 
V předchozích kapitolách oznámení EIA a v jejích přílohách byly shromážděny v této době 
dostupné údaje a informace o posuzovaném záměru silnice I/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na 
Roudné. Posouzení záměru probíhá v etapě ověřovací studie pro variantní řešení trasy v jižní 
části, kde jsou navrýeny 3 varianty. Na základě informací o záměru, údajů o stavu životního 
prostředí v zájmovém území a případných dalších relevantních podkladů byly identifikovány 
a zhodnoceny vlivy daného záměru na okolní životní prostředí a obyvatelstvo.  

 
Jedná se o poměrně významnou stavbu, která bude mít významné nebo značné pozitivní i 
negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí i na veřejné zdraví. Vlivy a dopady se 
projeví jak v období výstavby, tak v období provozu již realizované stavby.  
Jako nejvýznamnější vlivy posuzovaného záměru byly identifikovány vlivy na hlukovou 
zátěž, vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, zásahy do krajinného rázu, zábor ZPF a zásah do 
urbanistické struktury.   
Navržené varianty byly z hlediska svých vlivů porovnány mezi sebou.  

 
Z hlediska jejich dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví se jako výrazně nejlepší jeví 
varianta č. 3, jako druhá vhodná se umístila varianta 2 (která je nejhorší pouze v 1 kritériu) a 
jako nejhorší se jednoznačně umístila varianta č. 1.  

 
Na základě provedeného posouzení doporučujeme v další projektové přípravě dále 
sledovat a realizovat variantu č. 3, případně jako další akceptovatelnou i variantu č. 2.  
Variantu č. 1 takto navrženou nedoporučujeme k realizaci.  
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ČÁST   G  
 

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECH-
NICKÉHO  CHARAKTERU  
 
 
Předměrem hodnocení v předloženém oznámení EIA je záměr stavby silnice I/20 Plzeň,  úsek 
Sládkova – Na Roudné.  
Silnice I/20 představuje obecně v rámci silničního systému města Plzně velmi významnou 
severojižní tepnu. Její smysluplná existence byla prověřena v celé řadě předchozích 
dokumentací, její jednoznačný pozitivní dopad na přenos vnitroměstských vztahů v 
severojižním a severojihovýchodním směru potvrdily výstupy studie „Návrh postupu rozvoje 
silniční sítě na území města Plzně v návaznosti na zprovoznění dálnice D5,“ která byla 
zpracována společnostmi SUDOP PRAHA a.s. a DHV CR, spol. s.r.o. v letech 2004 až 2005. 
Přeložka I/20 nabídne doposud chybějící kvalitní dopravní spojení dvou velmi významných 
čtvrtí města Plzně - Severním předměstím a Jihovýchodním předměstím. 
V severní části převezme přeložka I/20 dopravní zatížení z ulice U Velkého rybníka a Jateční, 
v menší míře odlehčí Chrástecké a Mohylové, malý podíl převezme z Karlovarské a obchvatu 
Roudné. V jižní části převezme přeložka I/20 dopravní zatížení z ulic Slovanská, Koterovská, 
Lobezská, malý podíl cest z Klatovské a U Trati, v závislosti na kvalitě napojení Lobez po 
Lobezské také z ulic Revoluční a Dlouhá. 
 
Celková délka trasy posuzované silnice I/20 Plzeň, v úseku Sládkova – Na Roudné, je cca 5 
km. Přesná délka trasy se liší podle jednotlivých variant řešení v jižní části trasy.  
Silnice I/20 je v zásadě navržena jako městská komunikace, čtyřpruhová, směrově rozdělená, 
s úrovňovými, příp. mimoúrovňovými křižovatkami. V úseku Sládkova (Lobezská) – 
Studentská je po silnici I/20 veden Městský okruh.  
Silnice I/20 v úseku Sládkova – Cvokařská je navržena jako čtyřpruhová, směrově rozdělená 
komunikace B1 o základní návrhové kategorii MS 20/60. 
Silnice I/20 v úseku Cvokařská – Na Roudné je navržena jako čtyřpruhová směrově rozdělená 
v kategorii MS 20/60. 
 
V jižní části trasy silnice I/20 jsou navrženy tři různé varianty technického řešení : 
 
Varianta č.1 
Trasa komunikace I/20 je napojena do křižovatky Sládkova (DUR Jasmínová – Sušická), dále 
pokračuje novou stopou – jako čtyřpruh – podél železniční trati České Budějovice – Plzeň. V 
km cca 0,620 překračuje železniční trať – v horní úrovni a dostává se tak do oblasti obytného 
celku Vyšehrad. V místě křížení s železniční tratí – v km 0,620 – je navržena průsečná 
úrovňová křižovatka. Při výstavbě této křižovatky je uvažována přestavba ulice Sušická, 
uvažuje se i rekonstrukce ulice Velenická. 
Komunikace I/20 po překročení železniční trati pokračuje přes prostor Vyšehradu, ten přetíná 
zhruba v poloviční vzdálenosti mezi řekou Úslavou a železniční tratí, pokračuje dále směrem 
k ulici Rokycanská. V oblasti tzv. Lobezských kolejí je komunikace I/20 vedena po okraji 
tělesa železnice a zasahuje tak do prostoru určeného k aktivnímu odpočinku obyvatel. Jižní 
část varianty č.1 končí u ulice Cvokařská, kde je navržena úrovňová křižovatka – tedy cca v 
km 2,0. 
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Na komunikaci I/20 je navržena mimoúrovňová křižovatka v oblasti Vyšehradu. Tato 
křižovatka umožňuje pohyby sever – Částkova nebo sever - Lobezské údolí (viz výkresová 
část větev B) nebo Částkova – Lobezské údolí – sever (výkresová část větev A). 
Větev B je navržena jako sjezdová rampa, ústící do větve A za mostem přes železniční trať u 
Částkovy ulice. 
 
Varianta č.2 
Hlavní ideou tohoto návrhu vedení silnice I/20 je především umístění obslužné rampy 
(kolektoru) pro obsluhu ulic Lobezská a Částkova do středního dělícího pásu hlavní trasy. 
Trasa komunikace I/20 je napojena do křižovatky Sládkova (dle DÚR Jasmínová – Sušická), 
dále pokračuje novou stopou, jako čtyřpruh pozvolně klesá podél železniční trati České 
Budějovice – Plzeň. Nejprve je navržena v zárubních zdech, aby v km 0,180 vstoupila do 450 
metrů dlouhého, hloubeného tunelu. 
V km 0,630 končí tunel a komunikace se již rozvětvuje pomocí odbočovacích a připojovacích 
pruhů pro nejvyšší dovolenou rychlost 60 km/hod. Připojení a odpojení se děje do/z levého 
průběžného jízdního pruhu. Od km 0,630 se jednotlivé směry silnice I/20 od sebe oddálí, aby 
vytvořili dostatečně široký střední dělící pás pro obslužnou rampu. K opětovnému spojení 
dochází cca v km 1,600. Ve výhledu se uvažuje restrukturalizace Lobezského kolejiště a 
uvolnění části plochy kolejiště právě pro stopu silnice I/20. 
Návrh silnice I//20 končí v místě navržení úrovňové křižovatky Cvokařská, tedy cca ve 
staničení 2,000 km. 
 
Varianta č.3 
Silnice I/20 v úseku Sládkova - Cvokařská začíná napojením na úrovňovou světelně řízenou 
křižovatku (křižovatka „Sládkova“), dále pokračuje tunelem o délce 571 m pod železniční 
tratí, cca 50 m za portálem tunelu je navržena úrovňová světelně řízená křižovatka (křižovatka 
„Silnice I/20 a Lobezská“), následuje hloubený tunel délky 298 m pod zástavbou Vyšehradu. 
Tento druhý tunel vychází na povrch v místě současného kolejiště v Lobzích, ve výhledu se 
rovněž uvažuje restrukturalizace Lobezského kolejiště a uvolnění části plochy kolejiště právě 
pro stopu silnice I/20, i když v menší míře než ve variantě č. 2. Jižní část varianty 3 končí v 
cca km 2,000 v blízkosti úrovňové křižovatky Cvokařská. 
Součástí varianty 3 je návrh propojení ulic Částkova a Lobezské. Propojením ulice Částkova 
se silnicí I/20 dochází k uzavření Městského okruhu. Napojení ulice Částkova na silnici I/20 
je provedeno tzv. větví A varianty 3 v návrhu studie „Silnice I/20 v Plzni – uzel Lobezská“ a 
to stykovou světelně řízenou křižovatkou umožňující všechny směrové pohyby. 
Větev B varianty 3 je napojena pomocí stykové křižovatky na větev A a zajišťuje tak spojení 
Lobez, Částkovy ulice a silnice I/20. 
 
Závěry z vyhodnocení nejvýznamnějších vlivů stavby jsou následující : 
 
Vlivy na ovzduší  
 
Nová silnice I/20 v Plzni nezpůsobí ve svém okolí nadměrné znečištění ovzduší NO2, NOx, 
prachem - PM10 ani benzenem. I v blízkosti této komunikace zůstanou krátkodobé i 
průměrné roční koncentrace všech sledovaných znečišťujících látek způsobené automobilo-
vou dopravou po úseku silnice zahrnutém do výpočtu pod stanovenými limitními hodnotami. 
Jedinou výjimkou může být nejbližší okolí portálů tunelů na silnici I/20 (do několika málo 
desítek metrů), kde může dojít k nadlimitním ročním průměrům koncentrací NOx. Tento limit 
však platí pouze pro ochranu ekosystémů, které se v daných lokalitách nevyskytují. 
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K nejvyššímu znečištění ovzduší ve všech třech variantách výpočtu bude docházet podél ulic 
U Prazdroje a Rokycanská a zejména na křižovatce silnice I/20 s těmito ulicemi. Výsledky 
vypočtené ve třech variantách se od sebe téměř neliší, jediné podstatné rozdíly jsou patrné na 
JV sledovaného území v místní části Vyšehrad, kde bude znečištění ovzduší o něco vyšší ve 
variantách 2 a 3 v důsledku emisí z portálů tunelů. 
Ovzduší ve východní části Plzně není v současné době nadměrně znečištěné NO2 ani 
benzenem a z hlediska ročních průměrů koncentrací ani prachem - PM10. Denní průměry 
koncentrací PM10 však zde za nepříznivých rozptylových podmínek překračují imisní limit 
častěji, než je přípustné.  
Ani součet vlivu imisního pozadí s imisemi od silnic zahrnutých do výpočtu by neměl vést k 
nadlimitnímu znečištění ovzduší v ve sledovaném území. 
 
Vlivy na hlukovou situaci  
 
Z vypočítaných map hlukových pásem, ekvivalentních hladin akustického tlaku, počtu 
objektů zasažených hlukem o určité ekvivalentní hladině akustického tlaku a kritéria 
„Průměr“ vyplývá, že všechny navrhované varianty silnice I/20 v úseku ulic Sládkova – Na 
Roudné přinášejí snížení hlukové zátěže v oblasti Východního předměstí (městské části Plzeň 
2 – Slovany) a Lobez. Z hodnocených variant se jako nejméně „hlučná“ (nejméně „hlučná“ ≈ 
představující nejmenší celkovou hlukovou zátěž v dotčeném území) jeví varianta „Varianta 3“ 
těsně následovaná variantou „Varianta 2“ (nelze přesvědčivě stanovit vyšší „výhodnost“ jedné 
z těchto variant). Jako nejvíce „hlučná“ se jeví varianta „Varianta 1“. 
S ohledem na budoucí ochranu před hlukem si nejvíce „nákladů“ vyžádá varianta „Varianta 
1“ těsně následovaná variantou „Varianta 2“ (rozšíření v oblasti městské části Vyšehrad 
v Lobezské údolí bude z pohledu ochrany před hlukem technicky náročné). Nejméně 
„nákladů“ na budoucí ochranu před hlukem si vyžádá varianta „Varianta 3“. 
S ohledem na podklady a v této akustické studii provedené výpočty lze prohlásit, že 
z hlediska hluku se jako nejvýhodnější jeví varianta „Varianta 3“ následovaná variantou 
„Varianta 2“. Nejméně výhodná se jeví varianta „Varianta 1“.  
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody  
 
Ovlivnění zmíněných zdrojů podzemní vody (a jeho významnost) hodnotíme celkově jako 
malé až velmi malé. Trasa projektované komunikace I/20 vede v převážné většině své délky 
v prostoru komunikací stávajících a nepředstavuje proto nové riziko pro podzemní vody. 
Předpokládáme-li v souvislosti se stavbou komunikace i modernizaci kanalizační sítě, lze ji 
považovat za přínos z hlediska ochrany podzemních vod. 
Celkově lze  ovlivnění hydrogeologických poměrů výstavbou komunikace I/20 (při 
současném stupni poznání přírodních poměrů) hodnotit z hlediska jeho velikosti a významu 
jako malé. 
 
Ovlivnění povodňových průtoků 
 
Vliv silnice I/20 se na řece Berounce projevuje zvýšením hladiny do 3 cm oproti současnému 
stavu. Vliv silnice I/20 v kombinaci s novým mostem v Jateční se projevuje zvýšením hladiny 
do 4 cm. 
Vliv silnice I/20 se v oblasti řeky Úslavy nad Rokycanskou projevuje lokálním zvýšením 
hladiny do 2 cm. 
V oblasti Lobzy, kde je silnice řešena ve třech variantách, se projevuje zvýšení hladiny do 10 
cm pro variantu 1, do 8 cm pro variantu 2 a do 2 cm pro variantu 3. Nejvhodnější varianta z 
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pohledu ovlivnění odtokových poměrů řeky Úslavy je varianta 3 a nejméně vhodná je pak 
varianta 1. 
 
Vlivy na půdu 
 
Zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) je víceméně omezen na severní část záměru, kde 
trasa vychází ze zastavěného území do zemědělsky využívané krajiny u Boleveckých rybníků. 
Situaci v této oblasti přibližuje následující obrázek v kap. C.2.3., kde je zakreslen přibližný 
průběh trasy stavby s podkladem tříd ochrany ZPF. V tomto území trasa zasahuje převážně I. 
a II. třídu ochrany (v malém rozsahu na levém břehu Berounky i území s V. třídou ochrany).  
Piotenciální zábor ZPF I. a II. třídy ochrany lze hodnotit jako významný zásah, ZPF v I. třídě 
ochrany by měla být vyjímána pouze výjimečmně a pouze pro velmi významné stavby 
liniového charakteru, popř. pro dotvoření ÚSES.  
Z toho důvodu je potřeba v dalších stupních projektové přípravy stavby hledat řešení, které 
bude minimalizovat zábory ZPF nejlepší kvality, tedy zejména I. a popř. II. třidy ochrany.  
 
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  
 
Vlivy na floru představují hlavně kácení a mýcení dřevin, skrývky a terénní úpravy v místech 
trvalého záboru půdy a zařízení stavenišť pro jednotlivé stavby, významným vlivem je 
výstavba mostního tělesa přes nivu toku Berounky (VKP a nadregionální biokoridor).  
V plochách zejména v nivě a přilehlém ruderalizovaném sadu na svahu u železničního 
seřadiště Roudné dojde k ovlivnění lokality hlavně výstavbou mostního tělesa přes řeku a 
nivu řeky. K zásadnímu ovlivnění dojde jen při tvorbě podstavců a pilířů mostu. Stavba si 
vyžádá kácení dřevin v půdorysu, dále pak zpevnění a zajištění staveniště, vytvoření 
„dočasných přístupových cest“ k místům staveniště a současně i vytvoření stavebního 
koridoru cca v šířce stavby. Úpravy, zpevnění terénu a stavba přístupových cest ovlivní 
jednak biotopy v řece a na jejích březích a pak také v nivě a to zejména jižním směrem od 
řeky. Rozsah ovlivnění stavbou a stavebním ruchem nelze vzhledem ke stupni dokumentace 
kvantifikovat (např. nejsou známy přístupové cesty). 

 
Vliv na krajinný ráz  
 
Celkově lze konstatovat, že se stavba závažnějším způsobem na charakteru krajinného rázu 
dna říčních údolí Úslavy a Berounky projeví z hlediska jeho významných nebo patrných 
liniových prvků, což při její povaze liniové stavby bylo i očekáváno.   

Z hlediska zásahu do krajinného rázu okrajů urbanizovaných ploch města dojde ve všech 
variantách navržené komunikace k zásahu do liniových struktur – doprovodných porostů, 
komunikací i železnice. Velikost zásahu na pozadí města nebude zásadní. Zásah do 
krajinného rázu se projeví především stavbou mostního tělesa přes nivu Berounky a pak také 
v případě varianty 1 v území okolo mostu na Lobzy a křižovatky pod Slovany (nevhodný 
návrh mohutné technické stavby v terénu říčního údolí a jeho svahů proti vesnické památkové 
zóně). Ostatní varianty komunikace se vzhledem k zapuštění pod terén a menší plošné 
rozměry projeví mírněji.  

 

Porovnání variant řešení  
 
Posuzovanou stavbu nové silnice I/20 v Plzni, v úseku Sládkova – Na Roudné, lze z hlediska 
variant rozdělit na dva dílčí úseky:  
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– severní část, která je invariantní  
– jižní část, jejíž řešení je zpracováno ve třech různých variantách.  
 
Kritérium, složka ŽP Varianta 1 Varianta 2 Varianta  3 
Zábor ZPF 3 2 2 
Rozsah demolic 2 3 2 
Zemní práce 3 1 2 
Spotřeba energie 1 2 2 
Vliv na ovzduší 2 2 2 
Hluková zátěž 3 2 1 
Povodňové průtoky 3 2 1 
Fauna,flóra, ekosystémy 3 2 1 
Krajinný ráz 3 2 1 
Veřejné zdraví  3 2 1 
Celkem 26 20 15 
 
 
Z tabulky pořadí vyplývá, že z hlediska hodnocených dopadů na složky životního prostředí 
vychází jako výrazně nejlepší varianta č. 3, jako druhá vhodná se umístila varianta 2 (která 
je nejhorší pouze v 1 kritériu) a jako nejhorší se jednoznačně umístila varianta č. 1.  
 
Závěr  
 
V předchozích kapitolách oznámení EIA a v jejích přílohách byly shromážděny v této době 
dostupné údaje a informace o posuzovaném záměru silnice I/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na 
Roudné. Posouzení záměru probíhá v etapě ověřovací studie pro variantní řešení trasy v jižní 
části, kde jsou navrýeny 3 varianty. Na základě informací o záměru, údajů o stavu životního 
prostředí v zájmovém území a případných dalších relevantních podkladů byly identifikovány 
a zhodnoceny vlivy daného záměru na okolní životní prostředí a obyvatelstvo.  

 
Jedná se o poměrně významnou stavbu, která bude mít významné nebo značné pozitivní i 
negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí i na veřejné zdraví. Vlivy a dopady se 
projeví jak v období výstavby, tak v období provozu již realizované stavby.  
Jako nejvýznamnější vlivy posuzovaného záměru byly identifikovány vlivy na hlukovou 
zátěž, vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, zásahy do krajinného rázu, zábor ZPF a zásah do 
urbanistické struktury.   
Navržené varianty byly z hlediska svých vlivů porovnány mezi sebou.  

 
Z hlediska jejich dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví se jako výrazně nejlepší jeví 
varianta č. 3, jako druhá vhodná se umístila varianta 2 (která je nejhorší pouze v 1 kritériu) a 
jako nejhorší se jednoznačně umístila varianta č. 1.  

 
Na základě provedeného posouzení doporučujeme v další projektové přípravě dále 
sledovat a realizovat variantu č. 3, případně jako další akceptovatelnou i variantu č. 2.  
Variantu č. 1 takto navrženou nedoporučujeme k realizaci.  
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ČÁST   H  
 

PŘÍLOHY   
 
 
A – GRAFICKÉ PŘÍLOHY  
 
Pro názorné zobrazení posuzované stavby silnice I/20 Plzeň, úsek Sládkova – Na Roudné a 
dalších souvisejících skutečností bylo oznámení EIA doplněno následujícími mapovými 
přílohami a  fotodokumentací některých objektů.   
 
Příloha č. A 1.  Předpokládaný skelet silniční sítě v Plzni k roku 2030 
 
Příloha č. A 2.  Přehled předchozích zkoumaných variant trasy v jižní části I/20 
 
Příloha č. A 3.  Situace faktorů ŽP  
 
Příloha č. A 4.  Fotodokumentace 
 
Příloha č. A 5.  Kartogramy rozdílových zátěží   
 
 
 
B – TEXTOVÉ  PŘÍLOHY : 
 
B 1.  Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek z dopravy    
 
B 2.  Geologické a hydrologické posouzení    
 
B 3.  Akustický posudek  
 
 
 
C – DOKLADOVÁ ČÁST : 
 
C.1.  Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska ÚPD – Magistrát města Plzně, 

odbor stavebně správní  
 
C.2.  Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. – 

Krajský ú řad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí  
 
C.3.  Autorizace zpracovatelky oznámení  
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SEZNAM ZKRATEK  
 
AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
AV ČR   Akademie věd ČR 
BPEJ    bonitovaná půdně ekologická jednotka  
CENIA  Centrum environmentálních informací 
CO    oxid uhelnatý 
ČD, a.s.   České dráhy, akciová společnost  
ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav  
ČIŽP OI   Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát  
DoKP    dotčený krajinný prostor  
dokumentace EIA  dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 

zdraví  
DP    dobývací prostor  
DSP   dokumentace pro stavební povolení 
DUR    dokumentace pro územní řízení  
EIA  posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact 

Assessment 
EVL (EVLS)  evropsky významná lokalita   
HPJ  hlavní půdní jednotka  
IPO  individuální protihluková opatření  
IS inženýrské sítě 
KHS  krajská hygienická stanice  
KÚ    krajský úřad  
KÚPK   Krajský úřad Plzeňského kraje  
k.ú.    katastrální území  
LBC    lokální biocentrum  
LBK    lokální biokoridor   
MěÚ    městský úřad  
MMP    Magistrát města Plzně  
MŽP ČR   Ministerstvo životního prostředí České republiky 
N     odpad kategorie „nebezpečný“  
NA    nákladní automobil  
NEL    nepolární extrahovatelné látky (ropné látky) 
nn    nízké napětí  
NOx     oxidy dusíku  
NO2       oxid dusičitý  
NPÚ    Národní památkový ústav  
NV    nařízení vlády  
O    odpad kategorie „ostatní“  
OP    ochranné pásmo  
OŽP KÚ   odbor životního prostředí krajského úřadu  
PAU    polycyklické aromatické uhlovodíky  
PCB    polychlorované bifenyly  
PD    projektová dokumentace  
PHO    pásmo hygienické ochrany 
PHS    protihluková stěna   
PM10    suspendované částice (částice, které v důsledku zanedbatelné pádové  
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rychlosti přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře) frakce PM10, které 
projdou velikostně selektivním vstupním filtrem  vykazujícím pro 
aerodynamický průměr 10 µg odlučovací účinnost 50 % 

PO    ptačí oblast  
POV    plán přípravy a organizace výstavby 
PP   přírodní památka  
PUPFL   pozemky určené k plnění funkcí lesa  
PZS    přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
RBC     regionální biocentrum  
RBK    regionální biokoridor   
SCHKO  Správa CHKO 
SO2      oxid siřičitý  
SŽDC, s.o.   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
ÚŘ    územní řízení  
ÚSES    územní systém ekologické stability  
VKP     významný krajinný prvek  
VN   vysoké napětí  
VTL    vysokotlaký plynovod  
VVN   velmi vysoké napětí  
ZČE    Západočeská energetika a.s.  
ZPF   zemědělský půdní fond  
ZS    zařízení staveniště  
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– Informace od pracovníků státních orgánů a jiných institucí (Krajský úřad Plzeňského 
kraje, AOPK, MŽP ČR,  atd.)  

– Doklady, stanoviska a vyjádření příslušných úřadů k posuzované stavbě  
– Vlastní terénní průzkumy trasy optimalizované trati a jejího okolí  
– a další  
 
 
Právní předpisy, vztahující se k posuzovanému záměru:  
  
– Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 
– Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zák. č. 123/1998 Sb. a z.č. 100/2001 

Sb.  
– Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění   
– Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. , kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob 

sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší   
– Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 
– Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů atd. (Katalog odpadů) 
– Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhl. č. 

294/2005 Sb.   
– Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění 
– Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatele a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

– Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  ve znění zákonného opatření 
předsednictva ČNR č. 114/1992  Sb., v platném znění  

– Zákon č. 460/2004 Sb., kterým se mění zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
– Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
– Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí  některá ustanovení zákona ČNR 
č. 114/1992 Sb., v platném znění 

– Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního  fondu, v platném znění  
– Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
– Zákon ČNR č. 86/1992 Sb., o péči o zdraví lidu (úplné  znění zákona č. 20/1966 Sb.), ve 

znění pozdějších předpisů  
– Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů  
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– Nařízení vlády ČR č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací , ve znění NV č. 88/2004 Sb.  

– Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
v platném znění  

– Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů   
– a další relevantní právní předpisy 
 
Další použité podklady a odborná literatura jsou uvedeny u jednotlivých odborných studií, jež 
jsou samostatnými přílohami dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


