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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

A.1. Obchodní firma 

Ředitelství silnic a dálnic ČR – pracoviště Čimice 

 

A.2. IČ 

65993390 

 

A.3. Sídlo 

Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4  

 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

 ve věcech smluvních: 

Ing. Jan Švarc, technický náměstek, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4  
(tel.: 233 543 306) 

⇒ 

⇒ 

 ve věcech technických: 

Ing. Marta Černá, ŘSD ČR – pracoviště Čimice, Čimická 809/53, 181 21 Praha 8 – 
Čimice (tel.: 283 850 335) 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

 

B.I.1. NÁZEV ZÁMĚRU 

 Výstavba rychlostní silnice R4 v úseku Háje - Milín.  

 

B.I.2. ROZSAH A KAPACITA ZÁMĚRU 

 Délka posuzovaného úseku rychlostní komunikace R4 je 4,020 km. Koncepční řešení 
je založeno na rozšíření tělesa stávající silnice I/4 o další jízdní pás (tj. 2 jízdní pruhy) na 
cílové uspořádání v kategorii R 22,5/100.  

 Vyvolanou investicí je přeložka silnice III/11812 západně od sídla Buk v délce 
0,665 km a v kategorii S 7,5/60. Mimoúrovňové křížení s R4 bez napojení je posunuto 
o cca 35 m severně oproti současné průsečné křižovatce s I/4.  

 Na základě rozhodnutí oznamovatele, prezentované zhotoviteli na výrobním výboru 
dne 6.11. 2003, není předmětem posouzení v rámci této dokumentace variantní řešení do-
provodné komunikace a s ní související lesní a polní cesty. Posouzení vlivů těchto záměrů 
předpokládá oznamovatel v dalším stupni projektové dokumentace, tj. ve fázi zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí. 

 

B.I.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ) 
 

Kraj Okres Obec Katastrální území 
Středočeský Příbram Háje Háje u Příbramě 

  Milín Milín, Stěžov 
 

 

B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU, MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ S JINÝMI ZÁMĚRY 

 Záměr počítá s přestavbou a rozšířením silnice I/4 v úseku Háje - Milín na rychlostní 
silnici kategorie R 22,5/100. Z hlediska prostorového uspořádání funkcí v území se jedná 
o posílení (zvýraznění) stavby liniového charakteru.  

 V území dotčeném případnými vlivy stavby není schváleným ÚP VÚC okresu Příbram 
sledován žádný srovnatelný záměr, který by generoval případnou kumulaci vlivů na složky 
životního prostředí. 
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B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, PŘEHLED VARIANT 

Širší vztahy a souvislosti 

 V mezinárodních souvislostech zajišťuje silnice I/4, vedená přes hraniční přechod 
Strážný / Philippsreut, přepravní vazby směřující od Prahy do prostoru Podunají - Pasov. 
Ve vnitrostátních relacích plní funkci významného dálkového tahu propojujícího Prahu 
s Příbramskem a dále s jižními Čechami (Písecko, Strakonicko, Vimpersko, centrální oblast 
Šumavy). V prostoru Příbramska silnice představuje nadřazenou páteřní dopravní osu 
s patrnou vzrůstající přepravní atraktivitou s blízkostí hlavního města Prahy.  

 V současné době je plně provozován úsek Praha - Dobříš - MÚK Skalka 
ve čtyřpruhovém uspořádání v kategorii R 22,5/100. V dalším pokračování na území Středo-
českého kraje je silnice zatím vybudována v polovičním profilu. 

 „Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice do r. 2010“ schválený Usnesením 
ČR č. 741/1999 předpokládá postupnou přestavbu silnice č. 4 v úseku Praha - Dobříš – No-
vá Hospoda (okr. Písek) – křižovatka se silnicí I/20 na rychlostní čtyřpruhovou silnici R4 – 
jako součást sítě dálnic a rychlostních silnic ČR. Časový harmonogram výstavby jednotlivých 
staveb je zpracován v dokumentu „Harmonogram a finanční zajištění realizace Návrhu roz-
voje dopravních sítí v České republice do r. 2010“, schváleném Usnesením vlády ČR 
č. 145/2001. Koridor rychlostní silnice R4 na území Středočeského kraje je územně stabili-
zován v rámci územního plánu VÚC okr. Příbram, schváleným zastupitelstvem kraje dne 
12.6. 20021. 

 Přestavba úseku MÚK Skalka - MÚK Háje (křižovatka se silnicí II/118) do kategorie 
R22,5/100 je v současné době ve fázi projektové přípravy s předpokládaným obdobím vý-
stavby r. 2002 – 2005. Předmětný úsek MÚK Háje – Milín, resp. jeho zkapacitnění na kate-
gorii R 22,5 je realizačně plánováno k zahájení v r. 2007. Koncový úsek rychlostní silnice R4 
na území Středočeského kraje „Milín – hranice okresu Příbram“ je podle schváleného inves-
tičního záměru připravován k realizaci do r. 2010, nelze však vyloučit jeho posun do 
následujícího období. 

                                                

 

Lokalizace záměru a jeho varianty 

 Umístění záměru vyplývá z výše popsaného koncepčního záměru přestavby silnice 
I/4 na rychlostní komunikaci. Předchozími projektovými a realizačními pracemi byly 
v minulosti provedeny úpravy na silnici I/4, které předjímaly doplnění současného poloviční-
ho profilu na cílové čtyřpruhové, směrově dělené uspořádání přidáním dvou jízdních pruhů 
těsně k východnímu okraji stávajícího silničního tělesa.  

 Tento koncepční přístup je zcela v souladu se schválenou Státní politikou životního 
prostředí ČR2, která ve svých environmentálních požadavcích na dopravní politiku doporuču-
je „……….při modernizaci silniční sítě využívat především stávající silnice, popřípadě jejich 
koridory a omezit tím fragmentaci krajiny novými trasami“. 

 
1
 Závazná část ÚP VÚC okr. Příbram je vyhlášena obecně závaznou vyhláškou Středočeského kraje č. 1/2002) 

2
 Usnesení vlády ČR č- 38 z 10. ledna 2001 
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 Varianta odlišného směrového vedení R4 není tedy environmentálně ani technicko-
ekonomicky opodstatněná. 

 

B.I.6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Rychlostní silnice R4 

 Začátek řešeného úseku je vložen do konce předchozího úseku Skalka - křižovatka 
silnice II/118 Háje. Rozšíření silnice I/4 na rychlostní silnici R4 bude provedeno přidáním 
jízdního pásu (dvou jízdních pruhů) na levou stranu ve směru staničení, z hlediska orientace 
ke světovým stranám východně. Rozšíření na levou stranu je předurčeno těmito skuteč-
nostmi: 

 řešením předchozího úseku Skalka – MÚK Háje (proces posouzení dle zák. č. 244/1992 
Sb. byl ukončen souhlasným stanoviskem RŽP OkÚ Příbram, č.j. 426/94/ŽP ze dne 
14.11. 1994), 

 nutností tohoto vedení v prostoru obce Buk, kde rozšíření vpravo je vyloučené z důvodu 
situování nového areálu firmy Eurotrans v prostoru křižovatky se silnicí III/11812, 

 řešením stávajícího objektu MÚK Milín (rezerva pro jízdní pás vlevo). 

 Příčného uspořádání kategorie R 22,5 bude dosaženo přidáním jízdního pásu o šířce 
10,0 m a středního dělicího pásu o šířce 3,0 m. 

 Projektová studie rozděluje hodnocený úsek rozdělen na 2 etapy: 

 etapa I (MÚK Háje - nadjezd přeložky silnice III/11812 u Buku v km 2,040) vede od ZÚ 
(0,000 km - jižně MÚK Háje) nejprve v mírném klesání (do 2 %), od km 0,220 do km 
1,570 v mírném stoupání (do 2 %). V km 1,280 se nachází na současné I/4 úrovňové 
křížení - odbočka vpravo na Jesenici. Realizací R4 bude odstraněno bez náhrady. Stá-
vající úrovňové křížení se silnicí III/11812 u osady Buk (km 2,075) bude nahrazeno mi-
moúrovňovým nadjezdem. Výškové řešení kopíruje těleso stávající komunikace (střídání 
krátkých zářezů a násypů). 

 etapa II (Buk - MÚK Milín) začíná v km 2,040 a končí v km 4,020. Těleso silnice je až 
k Milínu vedeno ve mírném klesání (1,5%) cca do km 2,700 převážně v úrovni terénu, 
v závěrečné části (od km cca 2,700) v mělkém zářezu (do cca 4 m hloubky). Etapa je 
ukončena za současnou MÚK Milín, která bude v rámci předmětného úseku upravena. 
Mezi nadjezdem silnice I/66 v MÚK Milín a mostem současné silnice I/4 přes Milínský 
potok bude provedeno opětné zúžení příčného uspořádání rychlostní silnice R4 na 
dvoupruhové uspořádání silnice I/4.  

 V hodnoceném úseku nedojde ke změně směrového ani výškového vedení trasy. 
Realizací záměru dojde ke změně provozního režimu na komunikaci - silnice I/4 
s neomezeným přístupem se stane rychlostní komunikací R4 s přístupem omezeným. Veš-
kerá křížení budou mimoúrovňová.  

 MÚK Háje (křižovatka se silnicí II/118) není předmětem hodnocení, neboť byla po-
souzena v rámci předcházejícího úseku (Skalka - Háje).  
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 Naopak MÚK Milín, představující koncovou část posuzovaného úseku, je do doku-
mentace zahrnuta. Jedná se o úpravu stávajícího mimoúrovňového křížení se silnicí I/66, 
související s rozšířením o 2 jízdní pruhy východním směrem. Ukončení řešeného úseku těs-
ně za objektem nadjezdu silnice I/66 v MÚK Milín je předurčeno disponibilní objízdnou trasou 
pro období výstavby navazujícího úseku. 

 Žádné další mimoúrovňové křížení s větvemi umožňujícími připojení na R4 není na-
vrhováno.  

 U křižovatkových větví mají jízdní pruhy šířku 3,50 m. Lemovány jsou vodicím prouž-
kem širokým 0,25 m a zpevněnou krajnicí o stejné šířce. Rozšíření jízdních pruhů bude pou-
ze v pravém jízdním pruhu (ČSN 73 6102). Šířku koruny křižovatkové větve uzavírá po obou 
stranách větve nezpevněná krajnice šířky 0,75 m. Pro kategorii R 22,5/100 ČSN 73 6101 
stanovuje minimální směrový oblouk pro návrhovou rychlost V = 100 km/h o poloměru 
R = 500 m s příčným sklonem p = 6 %. 

 Světlá šířka vozovky je 22,5 m, světlá šířka jednoho jízdního pásu je 10,25 m. Jízdní 
pás je dvoupruhový, šířka pruhu je 3,5 m, šířka vnitřního vodícího proužku je 0,5 m, šířka 
vnějšího vodícího proužku je 0,25 m. Zpevněná krajnice má šířku 1,5 m, nezpevněná krajni-
ce je široká buď 0,75 m (v případě osazení směrového sloupku), nebo 1,5 m (v případě osa-
zení svodidla). 

 

Přeložka silnice III/11812 

 S přestavbou silnice I/4 na R4 souvisí přeložka silnice III/11812. Navrženo je příčné 
uspořádání v neupravené kategorii S 7,5/60, tedy 2 jízdní pruhy široké 3,0 m, vodicí proužky 
po 0,25 m, zpevněné krajnice po 0,25 m. Nezpevněná krajnice má šířku 0,50 m, v případě 
osazení svodidla 1,50 m. Minimální směrový oblouk pro návrhovou rychlost V = 60 km/h je 
R = 170 m při příčném sklonu p = 6,5 %. 

 Jedná se o mimoúrovňové převedení této silnice mostním objektem (kat. S 7,5/60, 
s pravostranným svodidlem a chodníkem pro pěší v šířce 1,50 m) nad trasou rychlostní ko-
munikace bez propojení obou komunikací. Z provozních důvodů je navrženo směrové posu-
nutí tělesa silnice o 35 m severním směrem.  

 

B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ REALIZACE ZÁMĚRU  

 termín zahájení:   r. 2007 (dle Investičního záměru) 

 termín dokončení:  r. 2010 (dle Investičního záměru) 

 

B.I.8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 Středočeský kraj (obce Háje a Milín) 
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B.II. Údaje o vstupech 

 

B.II.1.  PŮDA 

 Celkový objem zemních prací je orientačně kvantifikován „Studie rychlostní komuni-
kace R4, úsek Háje – Milín“3: 

 výkopy – 78 725 m3,  

 násypy – 53 420 m3. 

 Trvalý zábor půdního fondu si vyžádá především vlastní stavba silnice R4 
a v menším rozsahu též související přeložka III/11812, vyvolaná potřebou mimoúrovňového 
křížení s R4.  

 

Rychlostní silnice R4 

 Celkový rozsah záboru ZPF pro vlastní stavbu R4 (bez souvisejících a vyvolaných 
staveb) byl vypočten na 3,36 ha. Společně s úpravou MÚK Milín je činí zábor ZPF na 
3,51 ha, z toho: 

 půdy III. třídy ochrany   0,66 ha,  

 půdy IV. třídy ochrany   2,04 ha (+ cca 0,15 ha úprava MÚK),  

 půdy V. třídy ochrany  0,66 ha. 

 Celkový zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa pro těleso silnice R4 je orien-
tačně možno očekávat v rozsahu 1,20 ha.  

 

Přeložka silnice III/11812 

 Pro účely výpočtu trvalého záboru byla stanovena průměrná šířka odnímaného území 
na 15 m. Důvodem je umístění tělesa silnice z větší části na násypu. Délka záboru byla sta-
novena na 630 m (po odečtu délky mostního objektu). 

 Výstavba přeložky si vyžádá zábor ZPF (odnětí ZPF) v rozsahu cca 0,95 ha. Půda 
náleží k BPEJ 5.32.11, která je zařazena do IV. třídy ochrany.  

 Podrobněji je problematika záborů zemědělské a lesní půdy komentována v kapitole 
D.I.5. 

 

B.II.2. VODA 

 Silniční stavby vykazují nároky na odběr vody pouze v relativně krátkém časovém 
období výstavby. Specifikace nároků na pitnou a užitkovou vodu je standardně předmětem 
navazujících fází projektové dokumentace. 

                                                 
3
 Volný M. , 11/2001 
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 Ze zkušeností se silničními stavbami podobného rozsahu je zřejmé, že předpokláda-
ný odběr vody bude z hledisek vlivu na životní prostředí časově i objemově omezený. Pitná 
voda bude využívána pouze pro hygienické a sociální zařízení pracovníků dodavatelských 
firem. Denní odběr vody pro uvažovaných cca 45 pracovníků nepřekročí 1 800 l/sm, tj. 
0,056 l/s, resp. 450 m3/rok. 

 Odběr vody z kapacitního vodovodního řadu DN 160 je možné realizovat v souvislém 
úseku mezi Milínem a křižovatkou u Buku a dále pak i v prostoru silniční křižovatky Praha – 
Milín a Kamýk n.Vlt. – Háje. 

 Odběr vody pro mytí a oplach stavebních strojů se v místě stavby nepřepokládá 
a není ani žádoucí. Rovněž odběr vody pro přípravu betonových směsí není aktuální, proto-
že beton bude na staveniště přivážen z centrální výrobny situované mimo prostor stavby. 

 Po uvedení dokončené stavby do provozu není žádný odběr pitné nebo provozní vo-
dy nutný nebo opodstatněný a ani se nepředpokládá. 

 

B.II.3. SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

 Nároky na surovinové a energetické zdroje jsou spojeny výhradně s etapou výstavby 
komunikace. Jejich přesná kvantifikace bude předmětem dalších etap projektové dokumen-
tace. 

 Orientační vyhodnocení bilance zemních prací (B.II.1.) ukazuje výstavba komunikace 
by neměla vyvolat dodatečné nároky na násypové zeminy. Nároky na energetické zdroje 
budou pokryty z mobilních zdrojů nebo odběry z místní rozvodné sítě. 

 

B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

 Z charakteru stavby vyplývá velmi dobrá dopravní přístupnost staveniště. Hlavní pře-
pravní nároky budou realizovány na stávající komunikaci I/4. Přesnější kvantifikace bude 
provedena v dalších fázích zpracování projektové dokumentace. 

 Podle konečných výsledků sčítání dopravy v roce 2000 je intenzita dopravy na silnici 
I/4 mezi MÚK Háje a MÚK Milín 10 987 vozidel/24 hod.4 (z toho 2 440 nákladních). Očeká-
vané výhledové dopravní intenzity na I/4 resp. R4 a jejich skladba jsou převzaty z podkladů 
ŘSD: 
 

Intenzity automobilové dopravy v roce 2000 a 2015 (dle ŘSD ČR) 

 I/4 
Současný stav 

I/4 
Před rozšířením 

R4 
Po rozšíření 

Osobní a dodávkové automobily (voz./za 24 hod) 8 547 12 340 11 720 
Těžká motorová vozidla (voz./za 24 hod) 1 261 3 465 3 290 
Lehká nákladní vozidla (voz./za 24 hod) 1 179 1 674 1 590 
Celkem (voz./za 24 hod) 10 987 17 479 16 600 
 

                                                 
4
 Celoroční průměr počtu vozidel za 24 hod. 
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 Prognózní výpočet předpokládá, že po rozšíření silnice č. 4 a jejím převedení do 
kategorie rychlostní silnice se část dopravy (zejména vozidla, která nesmějí tuto kategorii 
silnic využívat, ale i automobily, které nevyužívají zpoplatněné komunikace) přesune na 
doprovodnou komunikaci II třídy, která bude vybudována v souběhu s R4. Intenzity na silnici 
R4 budou tak vzhledem k intenzitám na I/4 nižší cca o 5 %. 

 Prognózní výpočet pro rok 2030 udává v daném úseku R4 16 000 vozidel (z toho 
3 330 nákladních). Pro doprovodnou komunikaci je v tomto časovém horizontu stanovena 
dopravní zátěž 1 800 vozidel/24 hod (z toho 370 nákladních). 

 Dopravní intenzity na navazujících silnicích I/66 (-Příbram) a II/118 (Příbram/ Sedlča-
ny) se po dokončení R4 změní pouze velmi málo. Současný a výhledový stav silniční zátěže 
a její změny po dokončení R4 jsou dokumentovány v následujících tabulkách: 
 

Intenzity automobilové dopravy v roce 2000 a 2015 - II/118 směr Příbram (dle ŘSD ČR) 

 Současný stav Před rozšířením 
(I/4) 

Po rozšíření 
(R4) 

Osobní a dodávkové automobily (voz./za 24 hod) 1 941 2 796 2 720 
Těžká motorová vozidla (voz./za 24 hod) 54 291 280 
Lehká nákladní vozidla (voz./za 24 hod) 151 214 210 
Celkem (voz./za 24 hod) 2 146 3 301 3 210 
 

Intenzity automobilové dopravy v roce 2000 a 2015 - II/118 směr Sedlčany (dle ŘSD ČR) 

 Současný stav Před rozšířením 
(I/4) 

Po rozšíření 
(R4) 

Osobní a dodávkové automobily (voz./za 24 hod) 1 966 2 848 2 770 
Těžká motorová vozidla (voz./za 24 hod) 105 199 200 
Lehká nákladní vozidla (voz./za 24 hod) 35 50 50 
Celkem (voz./za 24 hod)  2106  3 097 3 020 
 

Intenzity automobilové dopravy v roce 2000 a 2015 - I/166 směr Příbram (dle ŘSD ČR) 

 Současný stav Před rozšířením 
(I/4) 

Po rozšíření 
(R4) 

Osobní a dodávkové automobily (voz./za 24 hod) 4 440 6 402 6 400 
Těžká motorová vozidla (voz./za 24 hod) 351 1 096 1 110 
Lehká nákladní vozidla (voz./za 24 hod) 421 598 600 
Celkem (voz./za 24 hod)  5 212 8 096 8 110 
 

 Pro silnici III. třídy č. 11812 nebyly v rámci sčítání dopravy v r. 2000 dopravní intenzi-
ty zjišťovány. 

 

 

Dokumentace EIA R4 – Háje-Milín – dle zákona č. 100/2001 Sb. 11



B.III. Údaje o výstupech 
 

B.III.1. OVZDUŠÍ 

Bodové zdroje znečištění  

 Bodové zdroje znečištění se mohou vyskytovat v omezené míře pouze v období vý-
stavby komunikace. Může jít zejména o obalovnu živičných směsí. Zda bude při stavbě 
instalována bude známo po zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, spíše však 
bude živičná směs dovážena z již existující obalovny. Za předpokladu umístění v dostatečné 
vzdálenosti od obytné zástavby bude tento krátkodobě působící stacionární zdroj 
znečišťování ovzduší z imisního hlediska málo významný. 

 

Plošné zdroje znečištění  

 Za plošné zdroje znečištění ovzduší považujeme v období výstavby zejména stave-
niště, ale i další rozsáhlejší plochy zbavené vegetace (např. deponie výkopového materiálu, 
stavební dvory). Na těchto plochách může docházet ke zvíření prachových částic, tj. k pro-
dukci tzv. sekundární prašnosti. Tato zařízení je proto nutné umístit v dostatečné vzdálenosti 
od obytné zástavby, aby byl minimalizován jejich negativní vliv (prašnost) na obyvatelstvo. 

 Při pokládce živičného povrchu lze rovněž očekávat uvolňování aromatických uhlo-

Liniové zdroje znečištění 

m zdrojem v zájmovém území je stávající silnice I/4, resp. po 
zšíře

 produkce emisí znečišťujících 

                                                

vodíků. Ze stavebních strojů a z nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty, přede-
vším oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice a v menším množství uhlovodíky. Množství 
takto emitovaných znečišťujících látek nelze v současné době jednoznačně určit, bude závi-
set především na technickém stavu nasazených strojů, organizaci stavby a technologické 
kázni na staveništi. Celková rozloha dočasného plošného zdroje bude přibližně shodná 
s rozlohou staveniště. Tento plošný zdroj bude působit pouze v období výstavby. Vzhledem 
k jejich územně i časově omezenému rozsahu nebude jejich vliv na imisní zatížení obyvatel-
stva závažný. 

 

 Posuzovaným liniový
ro ní silnice R4. Pro posouzení vlivu posuzovaného záměru na kvalitu byla zpracována 
studie „Hodnocení vlivu rozšíření silnice R/4 v úseku Háje – Milín na kvalitu ovzduší“5, která 
je v plném rozsahu prezentována v příloze této dokumentace. 

 Po zprovoznění rychlostní komunikace dojde ke změně
látek, jak ukazuje následující tabulka. Celkově je možné očekávat mírný pokles produkce 
emisí z hodnocené komunikace vlivem přesunu části dopravy na doprovodnou komunikaci. 
(viz výše). Vzhledem k tomu, že doprovodná komunikace nebyla na základě zadání 
do výpočtů zahrnuta, byl v modelovém hodnocení vypočten pokles emisí z trasy R4 

 
5
 ATEM 01/2004 
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a následně i pokles imisních příspěvků této komunikace ve stavu po výstavbě ve srovnání 
s výchozím stavem. 
 

Produkce emisí ve stavu bez rozšíření a s rozšířením v roce 2015 
g/rok)  Oxidy dusíku (kg/rok) Benzen (k

Výchozí stav 46 963,1 208,1 
Po rozšíření 44 594,5 197,7 
Rozdíl -2 368,6 -10,5 

 

Změna emisní zátěže ovzduší v souvislosti s realizací rychlostní silnice R4 je závislá 

.III.2. ODPADNÍ VODY 

Období výstavby 

ě omezeného období výstavby budou ze zařízení stavby odtékat od-

eřejné kanalizace 

emí, vyluču-

Období provozu 

vby, resp. zpevněné plochy vozovek jsou zdrojem odpadních vod zvláštní-

 v chemicko-

 
především na nárůstu dopravních intenzit v porovnání se současným stavem (viz B.I.4). 
Vzhledem k tomu, že doprovodná komunikace nebyla na základě požadavku oznamovatele 
do výpočtů zahrnuta, byl v modelovém hodnocení vypočten pokles emisí z trasy R4 
a následně i pokles imisních příspěvků této komunikace ve stavu po výstavbě ve srovnání 
s výchozím stavem. 

 

B

 Během časov
padní vody z hygienického a sociálního vybavení vybudovaného pro pracovníky dodavatel-
ských firem jako dočasné mobilní buňky. Fyzikální a chemické složení odpadních vod odpo-
vídá běžným splaškovým vodám z domácností. Jejich množství je závislé na často proměnli-
vém počtu nasazených pracovníků a na stupni vybavení objektů zařízení staveniště. Před-
mětná stavba nebude obsahovat zařízení pro ubytování a stravování zaměstnanců. Odhad 
objemu odpadních vod vychází z předpokládaného odběru vody, tj. 1 800 l/sm po dobu asi 
15 měsíců. Tomu odpovídá 450 m3/r. Denní produkované znečištění odpovídá počtu max. 22 
ekvivalentních obyvatel, tj. max. 1 320 g BSK5/sm, resp. 330 kg BSK5/rok. 

 Pokud nebude zařízení staveniště umístěno v přímém dosahu v
Milín, mohou být odpadní vody odváženy fekálním vozem k čištění v ČOV Milín. 

 Vzhledem k malé vodnosti a snadné zranitelnosti vodotečí v dotčeném úz
je se možnost mytí nebo oplachu stavebních strojů v prostoru stavby. 

 

 Silniční sta
ho druhu. Nejde o obvyklé fyzikálně-chemické nebo bakteriologické složení, ani o ustálené 
denní množství a pravidelný režim jejich odtoku. Jedná se o dešťové vody ze zpevněných, 
potenciálně znečištěných povrchů vozovek, včetně krajnic a odstavných ploch.  

 Dešťové vody ze silnic jsou proměnlivé v množství (objemu), v čase a
fyzikálním složení. Odtok má vždy bezprostřední časovou vazbu na dešťové srážky, případ-
ně na tání sněhového nebo ledového pokryvu. Z obvykle sledovaných komponentů vyvoláva-
jících znečištění, obsahují dešťové vody z vozovek zejména nerozpuštěné látky, drobné me-
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chanické částice prachu a otěru z pneumatik a brzdového obložení, naváté a naplavené or-
ganické rostlinné části z nejbližšího okolí a v neposlední řadě též v menším množství ropné 
produkty. V zimním období přibývají posypové látky chemické i mechanické povahy (chlori-
dy, kamenná drť, písek). Ve stopových množstvích se ve splachových vodách vyskytují i těž-
ké kovy z výfukových plynů. 

 Podle ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky tvoří dešťové vody (včetně 

nožství dešťových vod se odvozuje z hodnoty průměrného ročního 

020 m x 9,25 m  x 0,90 x 0,658 m = 22 020,97 m3/r. 

 Realizací po  odtoku dešťových 

d v etapě výstavby a provozu bude provedena dal-

.III.3. ODPADY 

s odpady bude zajišťováno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 
b.  

Po dobu výstavby silnice R4 budou dle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP ČR 

Kód podskupiny/druhu odpadu Název 

vod z tání sněhu a ledu) samostatnou kategorii odpadních vod. Dešťové vody po styku 
s povrchem silnice mohou být znečištěné, odtékají-li ze znečištěných povrchů silničních ko-
munikací s vyšší než nízkou intenzitou provozu, ale jen po dobu oplachů těchto povrchů. Po 
skončení oplachu znečištěných povrchů a po výplachu stok mohou být dešťové vody pova-
žovány za neznečištěné. 

 Průměrné roční m
úhrnu srážek a z koeficientu odtoku (0,90) platného pro zpevněné plochy vozovek. Současný 
roční objem dešťových vod z dvoupruhového úseku silnice R4 v délce 4 020 m, ve srážkově 
průměrném roce je:  

4 

suzovaného záměru rozšířením na čtyřpruh se objem
vod zvýší na dvojnásobek, tj. na 44 042 m3/r. Současně se zdvojnásobením povrchu vozov-
ky se zdvojnásobí i znečištění z posypových hmot zimní údržby. Vzhledem k tomu, že do-
pravní intenzita silnice se vlastní rozšířením nezvýší, nezmění se ani celkové znečištění pro-
dukované automobilovým provozem (úkapy ropných látek, otěr pneumatik a brzdového oblo-
žení, těžké kovy). Ve zdvojnásobeném objemu odtoku budou pak koncentrace znečištění 
(s výjimkou posypových hmot) poloviční. 

 Přesná kvantifikace odpadních vo
ších fázích zpracování projektové dokumentace. 

 

B

 Nakládání 
S

 
č. 381/2001 Sb.) vznikat především odpady skupiny 15 - odpadní obaly, skupiny 16 - odpady 
v katalogu jinak neurčené, skupiny 17 - stavební a demoliční odpady a skupiny 20 - komu-
nální odpady. 
 

15 01 Obaly 
16 10 Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
20 03 Ostatní komunální odpad 

ově n Objem ejvýznamnějším odpadem bude po dobu provádění zemních prací výko-
pová zemina (kód 17 05).  
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B.III.4. HLUK A VIBRACE 

Hluková zátěž 

 Zdrojem hluku jsou motorová vozidla, pohybující se na komunikaci. Hluk z dopravy 
ři výstavbě komunikace (časově omezené působení) a posléze po jejím ote-

ení ja

obí vlastní výstavby pře-

Jako zdroj hluku zde působí jednotlivá vozidla vytvářející do-

⇒ 
), 

⇒ 

⇒ 

 N jících faktorů lze vhodným návrhem trasy optimalizovat tak, aby 
zasažení m: 

⇒ 

⇒ r a valů. 

 Ú ané automobilem je závislá zejména na jeho rychlosti. 
Zatímco drojem hluku pohonná jednotka automobilu, se 

vozidel pohybujících se na komunikacích. Nicmé-

vzniká nejprve p
vř ko důsledek běžného provozu vozidel (trvalé působení). 

 Úroveň hladiny hluku emitované v období vlastní výstavby komunikace je jevem pře-
chodným. Stanovení přesné úrovně hladiny hluku vznikající v obd
ložky není v této fázi zpracování Dokumentace možné. Závisí na mnoha faktorech z nichž 
nejdůležitějším je maximálně vyrovnaná hmotnice, tj. bilance mezi množstvím výkopů 
a násypů při stavbě silničního tělesa. Na hlukových emisích se dále podílí například doba 
výstavby určitého úseku trasy a tím kumulace stavebních mechanizmů a vozidel v místě 
a čase, umístění stavebních dvorů, technologie výstavby a akustické parametry použitých 
strojů a automobilů. V příslušné fázi projektové přípravy je před vydáním stavebního povole-
ní nutné zpracovat podrobné hodnocení těchto faktorů k minimalizaci vlivů stavební činnosti 
na okolní obytnou zástavbu.  

 Klíčový význam má hluk emitovaný vlastní automobilovou dopravou po uvedení pře-
ložky silnice R4 do provozu. 
pravní proud a komunikace tak působí jako liniový zdroj hluku. Je zřejmé, že výslednou hla-
dinu hluku ovlivňují tyto faktory: 

⇒ motorová vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich kategorie, technický stav 
a rychlost jízdy …), 

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 nebo valy…). 

ěkteré z následu
 okolní obytné zástavby bylo minimální. Je to předevší

⇒ vedení trasy v dostatečné vzdálenosti od zástavby, 

⇒ minimální podélné sklony, 

využívání zářezů v terénu, 

stavba protihlukových barié

roveň hladiny hluku emitov
u nižších rychlostí je rozhodujícím z

stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku emitovaného z převodové soustavy. Ve vyšších 
rychlostech začíná převažovat hluk ze styku pneumatika – vozovka a u velmi vysokých rych-
lostech je rozhodující aerodynamický hluk. 

 Investor a správce komunikace nemůže plně ovlivnit některé faktory, které ovlivňují 
hluk z komunikací, zejména technický stav 
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ně konstatovat, že v posledních 10 letech přispívá obměna vozového parku ke snižování 
hladin hluku vlivem rostoucího podílu vozidel, majících lepší akustické emisní parametry. 

 Pro potřeby posouzení hlukové zátěže byla zpracována akustická studie6, která je 
v úplném rozsahu prezentována v přílohové části této dokumentace. Pro zástavbu sídel 

 lze 

Je-

ných RB v obci Jesenice [dB]  

Referenční bod7 (RB) Nulová varianta I/4 Aktivní varianta R4 Rozdíl (A – 0) 

senice a Buk byly vypočteny níže uvedené hodnoty: 
 

Ekvivalentní hladiny hluku pro den ve vybra

Jesenice 1 54,9 55,9 1,0 
Jesenice 2* 54,1 53,7 -0,4 
Jesenice 3 48,4 49,2 0,8 
Jesenice 4* 46,7 47,4 0,7 
Jesenice 5* 43,7 44,7 1,0 

 * - hladina hl ozem rénemPozn.: uku na okraji p ku ve výšce 1,5 m nad te  

 

Ekvivalentní hladiny hluku pro noc ve vybraných RB v obci Jesenice [dB] 
enční bod7( RB) Nulová varianta I/4 Aktivní varianta R4 Rozdíl (A – 0) 

 

Refer
Jesenice 1 48,3 48,8 0,5 
Jesenice 2* - - - 
Jesenice 3 41,9 42,6 0,7 
Jesenice 4* - - - 
Jesenice 5* - - - 

 * - hladina hl m mPozn.: uku na okraji poze ku ve výšce 1,5 m nad teréne  

 

Ekvivalentní hladiny hluku pro den ve vybraných RB v obci Buk [dB]  
enční bod7( RB) Nulová varianta I/4 Aktivní varianta R4 Rozdíl (A – 0) 

 

Refer
Buk 1 ,1 62,0 69,1 7
Buk 2 47,3 46,0 -1,3 
Buk 3* 46,9 49,3 2,4 
Buk 4 37,0 40,0 3,0 
Buk 5* 42,0 43,4 1,4 
Buk 6 41,6 43,0 1,4 
Buk 7 54,9 55,6 0,7 

 
 

                                                 
6
 Studie vlivu přestavby silnice I/4 v úseku Háje – Milín na zatížení obyvatel hlukem z dopravy¨(ATEM 12/2003) 

7
 Lokalizace referenčních bodů – viz akustické studie v příloze. 
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Ekvivalentní hladiny hluku pro noc ve vybraných RB v obci Buk [dB]  
Referenční bod7( RB) Nulová varianta I/4 Aktivní varianta R4 Rozdíl (A – 0) 

Buk 1 55,4 62,4 7,0 
Buk 2 37,1 38,7 1,6 
Buk 3* - - - 
Buk 4 31,1 31,9 0,8 
Buk 5* - - - 
Buk 6 35,2 36,4 1,2 
Buk 7 48,4 49,0 0,6 

 

Vibrace 

 Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je výrazným zdrojem vibrací. Takto 
generované vibrace nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví, nicméně 
mají velmi negativní vliv na konstrukci zasažených staveb. Těmito vibracemi je zasažena 
zástavba nacházející se v těsné blízkosti od okraje komunikace (vzdálenost v řádu metrů). 
Kromě počtu průjezdů těžkých nákladních vozidel je pro jejich hodnocení důležitý i typ geo-
logického podloží a především konstrukce a statika dotčené budovy. Zejména staré budovy 
nebo sakrální stavby bez železobetonového věnce jsou působením vibrací výrazně poško-
zovány. 

 

B.III.5. ZÁSAHY DO KRAJINY 

 V obecné rovině jsou kapacitní čtyřpruhové komunikace významnou liniovou doprav-
ní stavbou, která rozděluje krajinu na dvě části, jejichž vzájemná komunikace je omezena. 
V relativně plochém reliéfu zájmového území je tento nežádoucí stav zesílen absencí most-
ních objektů na trase komunikace. Dělicí (bariérový) efekt komunikace dálničního typu je 
tedy velmi výrazný. 

 Rozšířená část R4 výškově respektuje niveletu stávající komunikace. Vzhledem 
k poměrně malé dynamice reliéfu není tento úsek veden na vysoké násypy či v hlubokých 
zářezů, s výjimkou krátkého násypu o výšce až cca 10 m poblíž km 1,000. Těleso komunika-
ce proto nepředstavuje v porovnání se současným stavem závažný zásah do krajiny.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 

 

C.1.1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

 Závazný celorepublikový podklad MMR ČR (ÚTP N+R ÚSES ČR, 1996) nevymezuje 
v kontaktu se stavbou žádnou skladebnou část ÚSES regionální a vyšší úrovně. Východně 
od trasy komunikace ve vzdálenosti 250 m a více je veden v přibližně severojižním směru 
regionální biokoridor RK 281, který propojuje regionální biocentra č. 850 (Marhelovka) 
a č. 849 (Kotalík) – obě mimo zájmové území Dokumentace. 

 OkÚ Příbram pořídil pro území okresu generely místních (lokálních) ÚSES. Zájmové 
území úseku R4 pokrývají dva z nich. V roce 1993 byl zpracován Generel MÚSES pro cel-
kem 9 k.ú., mj. též Háje u Příbramě a Konětopy (MGM Praha, Mladý L. a kol.), v roce 1994 
pak Generel MÚSES pro celkem 11 k.ú., mj. též Milín, Stěžov, Radětice (Ivan Plicka, Studio 
Praha, zpracovatel Dejmal I.). Stejný zpracovatel v roce 1997 dokončil územní plán sídelního 
útvaru (obce) Milín (pouze pro k.ú. Milín), územní plán obce Háje je v současnosti rozpraco-
ván (Sdružení ÚP - Mapo, Fousek a kol.), k dopracování vrácený návrh z roku 2001 obsahu-
je vymezení ÚSES převzaté z generelu z roku 1993. 

 V kontaktu s rozšířeným tělesem silnice R4, resp. v jeho nejbližším okolí se nacházejí 
následující skladebné části ÚSES: 

 regionální biokoridor RK 281, dle ÚP O Milín a Generelu MÚSES s vloženými lokálními 
biocentry č. XXVI a XXVII, s úseky mezi těmito biocentry označenými č. 57, 67, 

 lokální biocentrum XXIX (louka a rybník „Na drahách“, jiný název též „Jankovák“), napo-
jené dvěma lokálními biokoridory (č. 64, 65+ 66) na biokoridor regionální. Západní okraj 
biocentra tvoří těleso původní silnice č. 4., 

 biokoridor v km cca 0,350, na k.ú. Háje u Příbramě označen č. 12, na k.ú. Stěžov č. 82. 
Původní silnice č. 4 tvoří hranici mezi k.ú. Háje u Příbramě a Stěžov, tedy hranici řeše-
ného území dvou generelů MÚSES. Druhý (časově) ze zpracovatelů nerespektoval ná-
vaznost na sousední území, proto zde není přesné napojení. Biokoridor v daném území 
je však nepochybně nutno vymezit. Zpracovatel z roku 1993 jej stanovuje jako regionální, 
zpracovatel z roku 1994 jako lokální. ÚTP N + R ÚSES ČR zde regionální biokoridor 
nevymezuje, je však v kompetenci příslušného orgánu (OŽPZ krajského úřadu) 
regionální úroveň ÚSES z ÚTP rozšířit. Dokument typu „okresní generel MÚSES“, 
v němž by tato problematika byla řešena, OkÚ Příbram nenechal zhotovit. K.ú. Stěžov 
nebylo součástí řešeného území územního plánu Milína. 
Na biokoridoru č. 12 je západně od I/4 vymezeno biocentrum č. 2, na biokoridoru č. 82 
východně od I/4 biocentrum č. XLI.  
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 biokoridor v km 2,350 na k.ú. Milín bez označení  
Na k.ú. Milín v Generelu MÚSES tento biokoridor vymezen není. V ÚPO z roku 1997 byl 
doplněn, avšak návaznost na území západně (k.ú. Konětopy, biokoridor č. 14) není přes-
ně dodržena. 

 lokální biokoridor v km 2,900, označení č. 58 (vých. od I/4), č. 59 (záp. od I/4)  
K.ú. Milín - biokoridor vymezen v Generelu MÚSES i v ÚPO Milín. 

 

Stručná charakteristika výše uvedených skladebných částí ÚSES8 
 LBC XXVI – výměra 3,50 ha, STG 4B4, veg. typ MT, LO, vlhká, místy zamokřená louka 

s porostem olšin podél vodního toku s výskytem prstnatce májového, upolínu evropské-
ho,  
 LBC XXVII – výměra 2,20 ha, STG 4BC4, veg. typ MT, LO, olšina podél lesního vodní-

ho toku, vlhká nivní louka s výskytem prstnatce májového, upolínu evropského, ocúnu je-
senního, 
 LBC XXIX – výměra 10,70 ha, STG 4B4, veg. typ MT, VO, vlhká polopřirozená louka 

s výskytem prstnatce májového, upolínu evropského, hadího moru nízkého, ocúnu je-
senního, kozlíku lékařského, po stranách a ve výběhu rybníka porosty olšin a rákosin, 
 LBC XLI – výměra 7,00 ha, STG 4AB3, 4B4, 4B5, veg. typ LO, KU, MT, neudržovaná 

lesní louka, olšina a podmáčená smrčina v nivě, ve svazích porosty smrku a borovice, 
 LBC 2 – výměra neuvedena, STG 4AB3, 4BC4, 4BC5, smíšené porosty smrku, borovi-

ce, lípy, dubu, olše, 
 RBK 57 (úsek z RBK označ. RK 281 – ÚTP ÚSES) – funkční, délka 300 m, STG 4B4, 

veg. typ LO, MT, VO, nivní louka, břehové porosty, lesní olšina, 
 RBK 67 (úsek z RBK označ. RK 281 – ÚTP ÚSES) – funkční, délka 500 m, STG 4AB3, 

veg. typ KU, smrkové a borové porosty, 
 LBK 64 – funkční, délka 450 m, STG 4BC4, veg. typ LO, MT, VO, nivní louka, olšina, 

břehové porosty podél vodního toku, 
 LBK 65 – částečně funkční/navržený, délka 100 m, STG 4AB3, veg. typ KU, zahrady 

a travnaté sady, 
 LBK 66 – funkční, délka 150 m, STG 4AB3, veg. typ KU, borový les, 
 LBK 58 – funkční, délka 200 m, STG 4B4, veg. typ MT, zatravněný průleh, 
 LBK 59 – nefunkční – navržený, délka 200 m, STG 4AB3, veg. typ KR, v místě někdejší 

meze a po jejích stávajících zbytcích, 
 LBK 82 – funkční, délka 750 m, STG 4B4, veg. typ LO, olšina podél vodního toku, 
 RBK 12 (dle Generelu) – STG 4AB3, částečně monokulturní porosty smrku a borovice, 
částečně smíšené porosty borovice, dubu, modřínu, lípy,  
 LBK 14 – STG 4AB3, 4BC5, 4A3, polokulturní odvodněná louka, pastvina zarůstající 

nálety, monokulturní les (smrk, borovice), pole. 

 

                                                 
8
 Dle Generelů ÚSES 
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C.1.2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY A KRAJINY  

 V bezprostředním kontaktu se stavbou ani v širším okolí se nenachází žádné zvláště 
chráněné území přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. Již delší dobu (od r. 1982) exis-
tuje návrh na vyhlášení za chráněné, v současnosti zřejmě v kategorii přírodní rezervace, 
území „Nohavice“ - prameniště Vápenického potoka (viz dále – kap. C.2.5.). Lokalita je 
od trasy R4 v její severní části vzdálena cca 500 m východním směrem. 

 

C.1.3. VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY  

 V zájmovém území koridoru silnice R4 není registrován žádný významný krajinný 
prvek (VKP) podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. Ze zákona (§ 3) jsou VKP všechny lesy, raše-
liniště, rybníky, jezera, vodní toky a údolní nivy. V kontaktu se stavbou R4 se tedy jedná ze-
jména o lesní porosty v úvodní části trasy a rybník Jankovák (též název Za drahami) v části 
střední. 

 

C.1.4. POVRCHOVÉ VODY 

 Jednou z klíčových charakteristik dotčeného území je rozvodnice, která odděluje ob-
last povodí Střední Vltavy (Vltava v úseku od Otavy po Sázavu, číslo hydrologického pořadí 
1-08-05) od oblasti povodí Litavky a Berounky (číslo hydrologického pořadí 1-11-04). 
Ve svém průběhu vstupuje trasa silnice v převážné části posuzovaného úseku tuto rozvodni-
ci sleduje s tím, že střídavě vstupuje do vrcholových částí povodí přítoků obou jmenovaných 
významných vodních toků, tj. Vltavy a Litavky.  

 Tyto přítoky mají až na výjimky charakter drobných vodních toků (ve smyslu vodního 
zákona) s jen velmi omezeným průtokem, přičemž těleso stávající silnice často prochází 
v těsné blízkosti jejich pramenných oblastí.  

 

C.1.5. ARCHEOLOGICKÉ, KULTURNÍ A HISTORICKÉ LOKALITY 

 Dle vyjádření Okresního muzea v Příbrami (Hornické muzeum Březové Hory) zasa-
huje koridor silnice R4 do zóny s předpokládaným výskytem archeologických nálezů Koněto-
py - Buk. Podrobný archeologický průzkum této zóny zatím nebyl proveden. 

 Kulturní a historickou lokalitou v posuzovaném koridoru silnice R4 je Slivický památ-
ník, připomínající poslední boj II. světové války v Evropě. Nachází se 200 m západně od stá-
vající silnice I/4. (km 3,200). V km cca 3,450 se 50 m západně od silnice nachází hřbitov ob-
ce Milín. 

 

C.1.6. STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

 Starou zátěží dotčeného území jsou pozůstatky po těžbě a úpravě uranových rud 
(odvaly, odkaliště, povrchové areály), která byla na Příbramsku ukončena počátkem 90. let 
20. století. Trasa stávající silnice I/4 víceméně kopíruje jihovýchodní okraj tzv. „příbramského 
uranového revíru“. V blízkosti severního okraje dotčeného území se nachází areál jámy č. 16 
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s rozsáhlými hlušinovými odvaly a areál bývalé úpravny. Hlušinový odval jámy č. 16 je, po-
dobně jako řada dalších v oblasti příbramského uranového ložiska, identifikován jako zdroj 
radionuklidů uvolňovaných do životního prostředí (ovzduší, voda, půda). V současné době je 
odval postupně odtěžován jako zdroj drceného kameniva.  

 Podrobně řeší tuto problematiku materiál „Analýza rizik při sanaci uranového ložiska 
Příbram“9. V rámci tohoto dokumentu byly pro oblast uranového ložiska a jeho okolí na pod-
kladě rozptylové studie provedeny výpočty tzv. celkové efektivní dávky a její skladby dle ex-
pozičních cest jak pro jednotlivce, tak pro skupiny obyvatel (kolektivní efektivní dávka). 
Ze sídel v dotčeném území byla sledována sídla Háje, Buk a Milín.  

 Výpočty prokázaly, že nejvyšší příspěvek k celkové efektivní dávce a největší rozsah 
znečištění v posuzované oblasti tvoří přenos vzdušnou cestou. V území dotčeném stavbou 
komunikace R4 se uplatňuje výhradně přenos ovzduším. V nejbližším okolí silnice I/4 jsou 
takovýmito zdroji znečištění: areál a odval jámy č. 11a, odval jámy č. 16, propadové pásmo 
Bt4 a areál úpravny vč. odkaliště. 

 Hodnoty rizikového faktoru vzniku nádorového onemocnění10 byly pro výše uvedená 
sídla v dotčeném území stanovena takto: 

 Háje 7,565 x 10-6 µSv/rok 

 Buk 4,657 x 10-6 µSv/rok 

 Milín 2,150 x 10-6 µSv/rok 

 Dle doporučení ICRP č. 26/77, resp. č. 60/90, jsou hodnoty rizikového faktoru 
v řádech 10-6 až 10-5 považovány za přijatelné pro každého obyvatele. Metodický pokyn MŽP 
k hodnocení rizik11 (čj. 1138/OER/94), který vychází z materiálů US EPA a ze směrnic EU12, 
udává jako nepřijatelnou hodnotu vyšší než 10-4 Sv-1. 

 V úvodní části trasy vpravo od dnešní I/4 je „zaslepená“ část původní silnice č. 4 
z větší části překryta navážkou inertního odpadu. Dotčený prostor vykazuje řadu rysů „divoké 
skládky“. Její likvidace a sanace dotčených ploch je ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. 
v kompetenci obce. 

 

 

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 

 

C.2.1. PODNEBÍ A OVZDUŠÍ 

V členění dle E. Quitta (1971) náleží zájmové území do klimatické oblasti MT 5, při-
bližně prostřední z mírně teplých oblastí.  

                                                 
9
 SOM, s.r.o., Mníšek p. Brdy, 06/2002 

10
 0,05 Sv-1 dle Reccommendations of the ICRP (ICRP Publications 60, Annals of ICRP 1991) 

11
 MŽP ČR 1996 

12
 EEC No. 793/93 a EEC No. 1488/94 

Dokumentace EIA R4 – Háje-Milín – dle zákona č. 100/2001 Sb. 21



Klimatické charakteristiky (výběr): počet letních dnů 30 - 40, počet ledových dnů 40 - 
50, průměrná teplota v lednu -4 až –5 °C, průměrná teplota v červenci 16 – 17 °C, srážkový 
úhrn ve vegetačním období 350 - 450 mm, srážkový úhrn v zimním období 250 - 300 mm, 
počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100. Pro klimatologickou stanici Příbram je udávána 
průměrná roční teplota 7,2 °C, průměrný roční úhrn srážek 611 mm. V zájmovém území lze 
očekávat průměrnou roční teplotu okolo 7 °C a průměrný roční úhrn srážek okolo 650 mm. 
Větrné proudění převládá ze západního kvadrantu (JZ až SZ).  

 Pro potřeby výpočtu imisních charakteristik byl zpracován odborný odhad větrné růži-
ce pro dotčené území. 
  

Odborný odhad větrné růžice pro oblast Příbramska ve výšce 10 m nad zemí  
TR* Směr 

m.s-1 S SSV SV VSV V VVJ JV JJV J JZJ JZ ZZJ Z ZSZ SZ SSZ 
Calm součet 

1,7 1,61 2,15 2,69 2,49 2,29 1,95 1,62 1,68 1,73 3,74 5,75 4,34 2,93 2,59 2,26 1,93 17,96 59,68
5,0 1,22 1,25 1,29 1,24 1,20 1,22 1,25 1,00 0,75 2,78 4,82 4,52 4,23 3,34 2,46 1,84 0,00 34,39

11,0 0,19 0,10 0,02 0,02 0,02 0,08 0,13 0,08 0,03 0,23 0,44 1,14 1,85 1,07 0,29 0,24 0,00 5,93 
Σ 3,02 3,50 4,00 3,75 3,51 3,25 3,00 2,76 2,51 6,75 11,00 9,99 9,00 7,00 5,01 4,01 17,96 100,00

 

 Úroveň současného i výhledového znečištění je možné vyhodnotit na základě mode-
lového hodnocení kvality ovzduší, které ATEM provedl v roce 2003 pro celé území Středo-
českého kraje v rámci „Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek na území Stře-
dočeského kraje“. V rámci tohoto zhodnocení byly provedeny modelové výpočty kvality 
ovzduší ve více než 24 000 referenčních bodech na území kraje, se zahrnutím všech zdrojů 
znečišťování ovzduší na území kraje (bodové stacionární zdroje, automobilová doprava, vy-
tápění obytné zástavby, plošná spotřeba rozpouštědel ad.), se zahrnutím dálkového přenosu 
znečištění ovzduší z okolních oblastí a zahraničí. Vypočtené hodnoty tak reprezentují celko-
vou úroveň znečištění ovzduší, kterou je možné v současné době a v roce 2010 očekávat. 

 Kvalitu ovzduší dotčeného území cca z 50 % ovlivňují zdroje znečištění na území 
okresu Příbram.  

 V okolí silnice I/4 se průměrné roční koncentrace NO2 v současnosti pohybují 
v hodnotách 13 – 14 µg.m-3, v roce 2010 je možné očekávat pozaďové koncentrace 
12-13 µg.m-3. Příspěvky dopravy k imisní zátěži IHr NO2 v roce 2015 se budou pohybovat 
okolo 10 - 15 % celkové imisní zátěže. 

 

C.2.2. VODA 

Ochrana vod 

 Území dotčené posuzovaným úsekem silnice R4 není součástí žádné 
ze stanovených Chráněných oblastí přirozené akumulace vody – CHOPAV, nejsou v něm 
situovány žádné regionálně významné zdroje vody, ani významné zdroje znečištění 
a nezasahují do něj ochranná pásma významných vodních zdrojů. Krátký kontakt 
(cca 150 m) s hranicí vnější části ochranného pásma 2.stupně místního zdroje Milín v úseku 
staničení km 2,650 je nevýznamný. 
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 Z 5 kontaktovaných vodotečí (Vápenický p., Jeruzalémský p., Jesenický p., Líčnický 
p., Milínský p., případně Příbramský) je vyhláškou MZe č. 470/2001 Sb. stanoven jako vý-
znamný vodní tok pouze Líšnický potok, který je levostranným přítokem Vltavy, ostatní jsou 
drobnými toky. 

 Nařízením vlády č. 103/2003 Sb. je celé dotčené území zařazeno mezi zranitelné 
oblasti (k.ú. Milín, Stěžov, Háje u Příbramě). Stanovení zranitelnosti je provedeno na základě 
identifikace povrchových a podzemních vod znečištěných nebo ohrožených dusičnany 
ze zemědělských zdrojů. Příslušnost ke zranitelným oblastem nevykazuje žádnou vazbu se 
záměrem rozšíření silnice R4 a v dokumentaci EIA je zmíněna spíše pro celkovou ilustraci 
současné úrovně kvalitativních vlastností vody v širším dotčeném území. 

 Záplavové čáry povodí nejsou v dotčeném území stanoveny, protože adekvátně ma-
lým povodím jsou nízké i povodňové odtoky, takže území (ani silnice) není ohrožováno ani 
krátkodobým zaplavením. 

 

Hydrologické poměry 

 Hydrologické poměry v území dotčeném posuzovanou trasou odpovídají standardním 
podmínkám v měřítku České republiky. Nejedná se zde o poměry výrazněji narušené, ani 
o poměry původní, neovlivněné nebo zvláště příznivé.  

 Průměrný roční úhrn srážek udává ČHMÚ hodnotu 660 mm v profilu kontaktu trasy 
s povodím Vápenického potoka a 657 mm v kontaktu s Milínským potokem. Z průběhu sil-
niční trasy podél rozvodí vyplývá skutečnost, že ke kontaktu s vodními toky dochází v jejich 
nejvyšších, tj. pramenních úsecích. Kontaktované vodoteče, resp. jejich povodí jsou 
v místech kontaktu ještě velmi malá (do 0,5 km2) a odpovídající průtoky jsou proto velmi níz-
ké, s ročními průměrnými hodnotami kolem 1 l/s a s poklesy do nulových hodnot v době pří-
sušku. Průměrný specifický odtok dosahující pouze 2,8 l/s/km2 je pod průměrem ČR. 
 

Hydrologické charakteristiky kontaktovaných vodních toků 
Průtoky 

M-denní l/s N-leté m3/s 
Vodoteč, 
povodí, 
č.hydrol. 
pořadí 

Úsek 
silnice, 

staničení  
(km) 

Hydrol. 
přísluš- 

nost 

Plocha 
povodí 
v prof. 

kontaktu 
 km2 

Roční 
úhrn 

srážek 
 mm Qa Q355 Q240 Q1 Q5 Q50 Q100 

Poznámka 

Vápenický p 
1-08-05-022 

0,0-0,62 
přítok 
Vltavy 

0,285 660 0,8 0 0,5 0,2 1 2,2 2,6 
Plánované 
tění silniční dešť. 
kanal. 

zaús-

Jerusalémský 
1-11-04-008 

0,62-1,46 
přítok 
bram.p.a dá
Litavky 

Pří-
le 0,11 658 0,3 0 0,2 0,08 0,4 0,8 1  

Jesenický p. 
1-11-04-008 

1,46-1,92 
přítok 
Jeruzalem.p. 

0,06 658 0,2 0 0,1 0,04 0,2 0,4 0,5  

Líšnický p. 
1-08-05-10 

1,92-2,60 přítok Vltavy 0,28 657 0,8 0,12 0,3 0,2 0,9 2,0 2,3 Vztaženo k prof. 
rybníku Jankovák 

Líšnický p. 
1-08-05-10 

1,92-3,44 
Přítok 
Vltavy 

0,35 657 1 0,15 0,4 0,22 1,1 2,5 2,9 Vztaženo k prof. 
Kocanda 

Milínský p. 
1-08-05-10 

3,44-4,02 
přítok 
Kotalíku a dále 
Jíšnického p. 

0,475 657 1,3 0,2 0,5 0,3 1,5 3,4 4,0 
Stávající zaústění 
silniční dešťové 
kanalizace 

 

 Pramenní úseky dotčených vodotečí mají význam především ekologický. Jejich malá 
povodí s malými odtoky na jedné straně přinášejí nebezpečí snadné zranitelnosti, na druhé 
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straně však relativně vysoký podíl zalesnění, prakticky bez rušivé zástavby omezují možnosti 
znečištění. Vedle dnešní silnice I/4 zde jako potenciální ohrožení vod představuje hospoda-
ření na zemědělských půdách. Celé zájmové území (kat. území Milín, Stěžov, Háje u Pří-
bramě) je zařazeno nařízením vlády č. 103/2003 Sb. mezi zranitelné oblasti. Stanovení zra-
nitelných oblastí je provedeno na základě identifikace povrchových a podzemních vod zne-
čištěných nebo ohrožených dusičnany ze zemědělských zdrojů. 

 Z kontaktovaných vodotečí má nejrozsáhlejší kontakt s trasou silnice R4 Líšnický 
potok. Kromě křížení v km 2,370 jde o souběh v délce 1,5 km.  

 Pro vyrovnání nízkých a kolísajících průtoků, pro podporu samočisticích procesů 
a pro stabilitu ekosystémů vázaných na vodu má klíčový význam kaskáda malých rybničních 
nádrží pod sídlem Buk. Horních 6 rybníků této kaskády je situováno v dosahu od 80 do 
400 m od silnice a některé pravostranné přítoky jsou se silnicí v přímém kontaktu (propust-
ky). Rybníky jsou v rozdílném, vesměs nepříliš dobrém technickém stavu vyžadujícím rekon-
strukci hrází a doplnění odpovídajícího technického vybavení nezbytného k ovládání vypouš-
tění a regulaci hladiny. Výška hrází se pohybuje od 1 do cca 3 m a plošná rozloha rybníků 
jednotlivě od 0,5 do 4,8 ha. Nejmenší, téměř zaniklý je Bezejmenný, cca 0,16 ha. 
 

Kaskáda rybníků na Líšnickém potoce 
Hráz (m)  hladiny Název rybníku Plocha

Délka Výška (přibl.) 
Poznámka 

(ha) 
Jankovák  
(Za Drahami) 

Původ e t.č. 4,8 300 3,0 ně 4 zdrojnic
jen 3 

Sladkovský 0,50 70 2,0  
bezejmenný  ráz silně poškozená 0,16 50 1,0 H

rybník nefunkční 
 

Kocanda  
(Pálivský) 

1,05 135 3,0  

Neveselý 

Vlček 0,45 85 2,5 

0,50 110 3,0  
 

Povrch silnice R4 je v souvislém úseku km 1,570 - 4,000 odvodněn stávající dešťo-

v jeho rybnících není předmětem soustavného 

ký 
potok. V profilu staničení silnice km 4,000 je do Milínského potoka vyústěna silniční dešťová 

 
vou kanalizací s jediným vyústěním v km 4,000 do Milínského potoka. Odvodněný úsek pře-
klenuje celý průchod silnice povodím Líšnického potoka a přesahuje do povodí Jesenického 
potoka. Tímto opatřením je Líšnický (i Jesenický) potok plně ochráněn před přítokem znečiš-
ťujících dešťových splachů z povrchu silnice a vliv silnice na jakost vody v potoce i v rybniční 
soustavě je eliminován. 

 Jakost vody v Líšnickém potoce a 
sledování, avšak vzhledem k absenci výraznějších zdrojů znečištění a k celkovému stavu 
povodí lze usuzovat na II.třídu, tj. „mírně znečištěná voda“, kterou ČSN 75 7221 – Jakost vod 
– Klasifikace jakosti povrchových vod, charakterizuje jako stav povrchové vody, který byl 
ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot umožňujících exis-
tenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému. Obvyklými výkyvy jakosti vody 
v čase a v prostoru může Líšnický potok inklinovat spíše k I. třídě, tj. „neznečištěná voda“. 

 Významnou úlohu v odvodnění současné I/4 i posuzované silnice R4 plní Milíns
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kanalizace. Dešťová stoka světlosti DN 600 odvodňuje úsek délky 2,45 km. Z hlediska vlivu 
stávající i budoucí rozšířené silnice na povrchové vody plní Milínský potok významnou 
a citlivou úlohu recipientu znečištěných dešťových vod a to zejména s přihlédnutím k jeho 
nízkým průtokům v profilu vyústění (průměrný roční průtok Qa = 1,3 l/s). Z tohoto důvodu je 
před vyústěním stoky vybudována oplocená, otevřená železobetonová sedimentační nádrž 
půdorysného rozměru 6x12 m a hloubky 3,7 m. 

 Při průtoku dešťové vody nádrží dochází k odsazení těžších mechanických částí 
a k separaci ropných látek na systému dvou norných stěn. Nádrž má také retenční prostor 

možné výpočet objemu sedimentační nádrže z roku 1988 zpochybnit v jeho základ-

dle údajů 

ouští pro orientační výpočet intenzitu patnáctiminutového deště s periodicitou 
použ

ti i funkce. Hlavní význam těchto nádrží nutno vidět 

(Za VÚV Ing. Bunešová, CSc., Ing. Sága).  

s pozitivním účinkem na vyrovnání přívalových odtoků. Podle jednostupňové projektové do-
kumentace z roku 1988 (Pragoprojekt Praha) je nádrž dimenzována již na rozsah aktuálního 
rozšíření silnice na 4 jízdní pruhy. Retenční účinek objemu nádrže (časový průběh odtoku) 
není podrobněji doložen, resp. uvádí se jen celková doba prázdnění retenčního objemu 1,02 
hodiny. 

 Z pohledu současné platné normy ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, z roku 
2000, je 
ních předpokladech. Norma z roku 2000 v článku 10.2.7.1. doporučuje: 

„Odvodňovací zařízení sloužící k odvádění povrchových vod se navrhuje na největší průto-
kové množství vypočítané z intenzity 15-minutového deště s periodicitou 2, po
ČHMÚ“. 

 Základní podmínky hydrotechnického výpočtu určuje příloha M zmíněné normy. Pří-
loha přip
2 ít hodnotu q15 = 100 l/s.ha. Podle Výzkumného ústavu vodohospodářského se udává 
pro české povodí Labe 91,7 l/s.ha. Výpočet použitý v projektu z roku 1988 však vychází 
z intenzity deště pouze 30 l/s.ha a realizovaný objem nádrže je proto výrazně menší a její 
účinnost je možné považovat za sníženou. Nepřímé vysvětlení odchylného výpočtu použité-
ho v projektu z roku 1988 vyplývá ze záznamu z jednání projektanta s pracovníky Výzkum-
ného ústavu vodohospodářského v Praze, ze dne 22.6. 1987. VÚV se odvolává na vlastní 
zkušenosti s řešením problematiky kvality a množství znečištěných odpadních vod 
z urbanizovaných povodí a se sledováním znečištění ropnými látkami v odtoku srážkových 
vod z dálnice v povodí Želivky. V rámci výzkumů bylo dle VÚV prokázáno, že navrhované 
hodnoty přítoku do usazovacích nádrží mohou být proti původnímu předpokladu sníženy, což 
bylo uplatněno při novelizaci pražských „Pokynů pro odvádění vod z povodí hlavního města 
Prahy“. Sledováním odtoku z dálnice D1 v letech 1986-87 se ukazuje, že i znečištění ropný-
mi látkami je podstatně nižší než se uvádí ve starších pramenech. V závěru záznamu 
z jednání s pracovníky VÚV se uvádí: 

„Dešťové usazovací a záchytné nádrže navrhované Pragoprojektem v lokalitě Milín poklá-
dáme za vyhovující z hlediska velikos
v možnosti zachytit ropné látky, nebo jiné toxické látky, které mohou unikat při havárii cister-
ny v příslušném úseku odvodnění komunikace. Doplnění nebo nahražení nádrže jiným složi-
tějším zařízením, např. koksovým filtrem v daných podmínkách nedoporučujeme. Důvodem 
je zejména nutná kvalifikovaná kontrola a obsluha, bez níž filtr není schopen trvalé funkce. 
Obslužné činnosti, i když podstatně méně náročné, nutno zajistit i pro nádrže, které vzhle-
dem k nižšímu znečištění pokládáme za vyhovující.“  
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 Jakost vody Milínského potoka není vzhledem k jeho velmi úzkým průtokům sledová-
na a lze ji proto pouze odhadovat podle stavu povodí nad silnicí jako II. až III. třídu jakost, tj. 
voda mírně znečištěná až znečištěná. Na znečiště

o rozšíření silnice R4 a s ním spojeného odvodnění zatím ne-

tí jeho povodí, takže v místě křížení dosahuje plocha jeho 
2

kého a jeho přítoku Jesenického potoka. Hydrologicky příslušejí oba potoky do 

 průtoku 

 se vyskytují pouze půdy průměrné a podprůměrné bonity 
z hlediska možností využití k zemědělským účelům. Jedná se o převážně kyselé hnědé půdy 

a žulách, ve snížených částech reliéfu pak o půdy oglejené a glejové, ovlivněné periodic-
ním či stálou vysokou hladinou spodní vody. 

u zamokření. Půdy této 

                                                

ní se samozřejmě podílí odvodnění silnice 
R4 v době dešťových srážek. 

 Soutok Milínského potoka s Kotalíkem a dále pak s Líšnickým potokem je situován již 
mimo zájmové území silnice R4. 

 Z pohledu hodnocenéh
odkanalizovaného severního úseku v km 0,000 - 1,570 nabývá na významu Vápenický po-
tok. Silnice přechází nejvyšší čás
povodí pouze 0,285 km  a nemá zde ještě trvalý průtok. Vzhledem k tomu, že silnice v tomto 
úseku ještě není vybavena dešťovou kanalizací, odtékají dešťové vody z vozovky z úseku 
km 0,000 - 0,660 volně do povodí Vápenického potoka a ovlivňují jeho kvalitu. Teprve navr-
hovaným odkanalizováním se současné plošné znečištění ze silnice změní na bodové a vy-
budováním retenční a sedimentační nádrže bude možné Vápenický potok ochránit. 

 Současná jakost Vápenického potoka se s přihlédnutím k difúznímu znečištění 
ze silnice a ke zranitelnosti jeho nízkých průtoků odhaduje na II. až III. třídu čistoty. 

 Ve středním úseku (km 0,660 - 1,930) přechází trasa silnice vrcholovými částmi Je-
rusaléms
povodí Litavky. Vzhledem k plošně velmi nízkým povodím v profilech křížení se silnicí (Jeru-
salémský p. 0,11 km2, Jesenický p. 0,06 km2) jsou to drobné vodoteče bez trvalého
s hydrologickými parametry nižšími než má Vápenický nebo Líšnický potok. Z hydro-
ekologického hlediska je zajímavý a větší ochranu si zaslouží mokřad v prameništi Jerusa-
lémského potoka při patě vysokého silničního násypu v km 0,970. 

 Při absenci dešťové kanalizace v úseku průchodu silnice povodím Jerusalémského 
potoka odtékají srážkové vody z vozovky volně do povodí (plošné znečištění) a zhoršují ja-
kost potoční vody. 

 

C.2.3. PŮDA 

 V zájmovém území

n
kým zamokřová

 Nejkvalitnější jsou půdy hlavní půdní jednotky (HPJ) 5013 Vyhláška MZe č. 546/2002 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., tuto HPJ charakterizuje: kambizemě oglejené 
a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách, středně těžké lehčí až 
středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasném
HPJ jsou v zájmovém území zařazeny k BPEJ 5.50.01 a 5.50.11, tedy do III. třídy ochrany 
ZPF dle přílohy Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze ZPF 
podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Definice III. třídy: půdy s průměrnou produkč-
ní schopností a středním stupněm ochrany, které je možno využít pro výstavbu.  
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 V rámci systému bonitovaných půdně-ekologických jednotek – BPEJ. 
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 Kromě těchto půd ovlivněných periodickým zamokřením, tj. půd mírných terénních 
depresí, se v území vyskytují další čtyři HPJ. Celkově nejrozsáhlejší je výskyt HPJ 32 – 
kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, mine-
rálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, středně těžké lehčí s vyšším 

 pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, 
řeváž

 V.

Reliéf je z hlediska regionálního členění (Czudek T. a kol., 1972) součástí okrsku 
 pahorkatina a celku Benešovská pahorkatina. 

Dotčené území představuje vrcholovou partii rozvodí mezi údolím střední Vltavy a horních 
cáby a Litavky. Jeho morfologie odpovídá charakteru ploché vrchoviny s mírně zvl-

ným

                                                

obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu. Třetí část kódu BPEJ, která je dána 
kombinací faktorů sklonitosti, expozice, skeletovitosti a hloubky půdy, v případě této HPJ 
v zájmovém území rozřazuje půdy do tříd ochrany III. - V. Ke III. třídě ochrany ZPF náleží 
BPEJ 5.32.01, ke IV. třídě 5.32.04, 5.32.11, k V. třídě 5.32.14, 5.32.54. Půdy IV. třídy mají 
převážně podprůměrnou produkční schopnost a pro výstavbu jsou využitelné. Půdy V. třídy 
mají převážně velmi nízkou produkční schopnost a jsou pro zemědělské využívání postrada-
telné. 

 V zájmovém území se kromě výše uvedených půd z HPJ 32 do V. třídy zařazují ještě 
mělké půdy HPJ 37 (BPEJ 5.37.15) – kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě 
rankerové a rankery modální na pevných substrátech, v podorničí od 30 cm silně skeletovité 
nebo s
p ně výsušné, závislé na srážkách. Rovněž do V. třídy ochrany ZPF náležejí hydromorf-
ní půdy v nivách vodních toků HPJ 67 (BPEJ 5.67.01) – gleje modální na různých substrá-
tech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně 
těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžce odvodni-
telné, a HPJ 68 (BPEJ 5.68.11) – gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice 
glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých de-
presí včetně svahů, středně těžké až velmi těžké, s nepříznivým vodním režimem. 

 Z hlediska tříd ochrany ZPF14 jsou výše charakterizované BPEJ kategorizovány takto: 

 III. třída ochrany - BPEJ 5.32.01, 5.50.01, 5.50.11, 

 IV. třída ochrany - BPEJ 5.32.04, 5.32.11, 

 třída ochrany - BPEJ 5.32.14, 5.32.54, 5.37.15, 5.67.01, 5.68.11. 

 

C.2.4. RELIÉF A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Reliéf  

 
Milínská vrchovina v rámci podcelku Březnická

toků Ko
ně  terénem. Trasa silnice I/4 je lemována strukturními hřbety (nejvyšší bod Milínské vr-
choviny - Levín 612 m n.m.), které střídají údolní závěry vodních toků. 
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 Metodický pokyn OOLP MŽP ČR ze dne 1.10. 1996 čj. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF 
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Horninové prostředí 

Geologické poměry 

 Geologickou stavbu dotčeného území tvoří granitoidy středočeského plutonu a jeho 
pokryvné útvary. Diferenciace hornin plutonu není příliš pestrá - granity a granodiority pro-
tknuté žilami granitového porfyru a aplitu. 

 Podle geologické mapy ze Souboru geologických a ekologických účelových map vy-
daných Českým geologickým ústavem v Praze bylo sestaveno staničení s geologickým popi-
sem trasy: 
 

km Popis 
0,000 – 0,050 hrubozrnný biotitický granit 
0,050 – 1,050 středně zrnitý granodiorit protknutý žilou granitového porfyru, v blízkosti trasy se nacházejí 

významné akumulace písčitých hlín 
1,050 – 1,380 drobnozrnný biotitický granit 
1,380 – 2,750 středně zrnitý granodiorit, protknutý žilou granitového porfyru, v blízkosti trasy se nacházejí 

významné akumulace písčitých hlín 
2,750 – 2,800 aplitová žíla 
2,800 – 3,700 středně zrnitý granodiorit 
3,700 – 3,950 větší akumulace písčitých hlín a hlinitých písků, v jejich ose jsou deluviofluviální písčité hlíny a 

hlinité písky. Podle morfologie terénu je lze s výhradou považovat za zárodek malé pramenní 
oblasti 

3,950 – 4,020 středně zrnitý granodiorit 
 

 V uvedené geologické mapě jsou schématicky znázorněny předpokládané zlomy. 
Jejich existence je nesporná v celém středočeském plutonu, jejich lokalizace (i s ohledem na 
měřítko geologické mapy) je však nejistá. Ve Sborníku „Československá ložiska uranu“ se 
zdůrazňuje, že tektonické poruchy často vikarují (tj. že mění směr a sklon i odskakují a roz-
štěpují se) a že jsou doprovázeny mocnými drcenými hydrothermálně porušenými zónami. 

 Kvartérní uloženiny pod humózní vrstvou jsou nejčastěji zastoupeny ve formě deluvi-

Hydrogeologické poměry

álních písčitých hlín a hlinitých písků a deluviofluviálních jílovitopísčitých hlín. Horniny Stře-
dočeského plutonu větrají na písky i do hloubek několika metrů. 

 

t stavby rychlostní silnice R4 v úseku Háje – Milín se nachází 

 mapy ze Souboru geologických a ekologických účelových 
ap p

 vod (Český hydrometeorologický ústav) udává specifický 
odtok podzemních vod z přípovrchové zóny zvětralin a rozevřených puklin žul středočeského 

 Celá středová čás
v jedné z vrcholových částí středočeského plutonu a přibližně od km 0,400 do 3,200 m trasy 
sleduje rozvodnici mezi povodími Vltavy a Berounky (v popisovaném území Litavky, která je 
přítokem Berounky). Odtok podzemních vod děje se tedy k západu do povodí Litavky 
a k východu do povodí Vltavy. 

 Podle hydrogeologické
m řírodních zdrojů vydaných Českým geologickým ústavem v Praze nacházíme 
v zájmovém území trasy jen puklinový kolektor hydrogeologického masivu. Jeho transmisivi-
ta je velmi nízká T = 1,6.10-7 až 5,6.10-1 m2.sec-1. Zvýšenou propustnost lze nalézt jen 
v přípovrchové zóně rozvolnění. 

 Mapa odtoku podzemních
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plutonu 1 až 2 l.s-1.km-2. Z hlediska tvorby odtoku podzemní vody jsou zvětraliny obvykle 
významné a mají větší podíl na odtoku než rozpukané horniny. 

Inženýrsko-geologické podmínky zakládání 

 Hodnocení území v trase rychlostní silnice R4 v úseku Háje – Milín vychází 
eložku silnice I/4 mimo Milín – 2. stavba (Pra-

 milínského typu. Tyto horniny se vyzna-

splách-

 m, byla podzemní voda zjištěna v místech, kde trasa 

00. Také zde tvoří skalní podklad většinou granodiority milínského typu, jen 
počá

konzis-

 změnám. 

dle sdělení OBÚ Příbram z 12.7. 2002 (čj. 1752-

z inženýrsko-geologického průzkumu pro př
goprojekt Praha, 12/1987). Tento průzkum nezahrnuje úsek v km 0,000 – 1,500, kde je mož-
no vycházet pouze z geologické mapy ČR v měř. 1:50 000 (list 22-21 Příbram) ze Souboru 
geologických účelových map (ČGÚ Praha, 1993). 

 Inženýrsko-geologickým průzkumem byly v celém zkoumaném úseku jako skalní 
podklad ověřeny amfibolicko-biotitické granodiority
čují značným kolísáním odolnosti proti větrání v závislosti na obsahu křemene. 

 Mocnost eluvií kolísá od 0,3 do 4,0 m, představují je hlinité a jílovité hrubozrnné pís-
ky. Pokryvné útvary jsou zastoupeny i deluviálními písčitými hlínami a hlinitými písky 
nutými na úpatí svahů a naplavenými zeminami v terénních depresích. Na povrchu je území 
kryto 0,3 m mocnou humózní vrstvou. 

 Hladina podzemní vody nebyla většinou průzkumných sond zastižena. Blíže 
k povrchu, tj. v hloubce okolo 1,2 – 1,3
rychlostní silnice prochází terénními depresemi. Podzemní voda podle ČSN 73 1215 nebyla 
agresivní. 

 Obdobné inženýrsko-geologické poměry lze očekávat i v počátečním úseku stavby 
po km 1,5
v tečních 50 m jsou hrubozrnné biotitické granity a cca v km 1,050 – 1,380 vystupují na 
západním svahu Liščí bouda drobnozrnné biotitické granity. Také hydrogeologické poměry 
lze předpokládat obdobné, vyšší hladina podzemní vody bude v terénních depresích. 

 Základová půda, ať již jde o hlinitopísčitá eluvia nebo zvětralé žuly, bude dostatečně 
únosná a stabilní. Ve dnech depresí se však mohou vyskytovat písčité hlíny měkké 
tence a zde je vhodné provést spodní vrstvu z kamenitého materiálu. Ve spodních částech 
zářezů může být hornina obtížněji rozpojitelná (tř. rozpojitelnosti podle ČSN 73 3050 – Zemní 
práce ve tř. 5-7). Při použití střelných prací bude nutné počítat s vyrovnáním pláně 
v důsledku místního přetěžení. U hlubokých zářezů bude nutno pečlivě očistit svahy, aby 
nedocházelo k padání kamenů na vozovku. 

 Materiál z výkopů bude většinou vhodný až velmi vhodný pro užití do náspů, protože 
je dobře zhutnitelný a nepodléhá objemovým

 Podle Mapy svahových deformací (ČGS-Geofond) není nejsou v dotčeném území 
evidovány plochy k těmto jevům náchylné. 

 Území s předpokládaným výskytem důlních děl protíná okrajově pouze úvodní část 
hodnoceného úseku (oblast jámy č. 16). Po
140-Luk/Jan-02) byl rozhodnutím ÚBÚ č.j. 1014-I-54 v daném prostoru stanoven ochranný 
pilíř pro státní silnici Strakonice - Praha v km 54,0 – 55,0. Hornická činnost v tomto pilíři ne-
byla podle OBÚ realizována. 
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 V blízkém okolí komunikace jsou dle Mapy předpokládaného výskytu důlních děl je 
(ČGS-Geofond) evidovány tyto lokality s výskytem důlních děl: 

 č. 

mentace dobrá, dokumentace 
ě cha cca 719,8 ha 

 č. 16

⇒ . 1945, lokalizace přesná, dokumentace dobrá, věro-
650, ha  

 č. 47

⇒ lizace přesná, rozsah ojedinělý, dokumentace 
 zjištěná, plocha neuvedena. 

 P
ka (do 1, gickým průzkumem): 

ové poměry 

1750 Bytíz  

⇒ Ra suroviny, těžba po r. 1945, lokalizace přesná, doku
zjišt ná. Plo

91 Háje u Příbrami 

Ra a jiné suroviny, těžba po r
hodnost zjištěná. Plocha cca 

87 Milín 5 

Surovina neuvedena, po r. 1945, loka
dobrá, věrohodnost

odrobnější údaje o podmínkách zakládání v řešeném území uvádí následující tabul-
5 km předpoklad, dále ověřeno inženýrsko-geolo

 

Staničení v km Schématický geologický profil Hydrogeologické  
poměry Základ

0,000 – 0,050 0,0 – 0,3 humózní vrstva hladina podzemní vody 
v hlou

základová půda – hlinité 
písky, dostatečně únosná 
a sta

bce větší 2 m 
bilní, sanační opatření 

nejsou nutná 

 
 
2,0 –  

okolo 0,200 a 1,000
deluviální písčité hlíny 
zvětralý středně zrnitý 
granodiorit 

hladina podzemní vo

kolem 1 m 

dostatečně únosná 
a stabilní základová půda. 
V terénních sn
nutno počítat s pomě
silným přítokem podzemní 
vody v případě stavební 
jámy (trubní propust, biok
ridor) 

0,0 – 0 humózní vrstva  
eluviální hlin

granit 

dostatečně únosná a stab
ní základová půda. Sanační 
opatře

0,0 – 0,3  
0,3 – 1

humózní vrstva  
silně hlinité písky  
zcela z
ority 

hladina podzemní vo dostatečně únosná a stabil-
ní základová půda. San

0,0 – 0,3  
0,3 – 1

humózní vrstva  
hlinité a jílovité písky
 
zcela zvětralé gran
ority 

v km 2,365 (cca) zastiže
podzemní 

dostatečně únosná a stabil-
ní základová půda. Tru

nad hladinou podzemní 
vody 

0,0 – 0 humózní vrstva  
hlinité písky  
zcela
rit s žilou granito é
porfyru 

hladina po dostatečně únosná a stabil-
ní základová půda. Mate
z výko
vhodný pro použití do násy-
pů 

0,0 – 0 humózní vrstva  
hlinité písky  
zcela zv
rit s aplitovou žilou 

dostatečně únosná a stabil
ní základová půda 

0,050 – 1,050 0,0 – 0,3  
0,3 – 2,0  
 

humózní vrstva,  
eluviální hlinité písky, 
v terénních sníženinách 

 km 

dy 
v hloubce větší 2 m, 
v terénních sníženinách íženinách 

rně 

o-

1,050 – 1,380 ,3  
0,3 – 1,0  
1,0 –  

ité písky 
drobnozrnný biotitický 

hladina podzemní vody 
v hloubce větší 2 m 

il-

ní nejsou nutná. 

1,380 – 1,750 
,1  

1,1 –  větralé granodi-

dy 
nebyla do hloubky 2 m 
zastižena 

ační 
opatření nejsou nutná 

1,750 – 2,450 
,3  

1,3 –   
odi-

na 
voda v hloubce 

1,3 m 
bní 

propust doporučeno založit 

2,450 – 2,650 ,3  
0,3 – 1,0  
1,0 –   zvětralý granodio-

v ho 

dzemní vody do 
hloubky 3 m nezastižena riál 

pů vhodný až velmi 

2,650 – 2,780 ,3  
0,3 – 1,0  
1,0 –  ětralý granodio-

hladina podzemní vody 
v hloubce větší než 2 m 

-
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Staničení v km Schématický geologický profil Hydrogeologické  Základové poměry poměry 

2,780 – 2,860 0,0 – 0,2  
0,2 – 0,8  
 
0,8 –  

humózní vrstva  
hlinité písky s úlomky 
hornin  
zcela zvětralé, hlouběji 
navětralé granodiority 

hladina podzemní vody 
nebyla zastižena 

dostatečně únosná a stabil-
ní základová půda. Materiál 
z výkopů velmi vhodný 
k ukládání do násypů. Na-
větralé granodiority obtížněji 
rozpojitelné (tř. 6) 

2,860 – 3,020 0,0 – 0,3  
0,3 – 1,6  
1,6 –  

humózní vrstva  
hlinité písky  
zcela zvětralý granodio-
rit 

hladina podzemní vody 
zastižena v hloubce 1,2 m. 
Podle ČSN 731515 neagre-
sivní 

dostatečně únosná zákla-
dová půda. Je nutno počítat 
s poměrně silným přítokem 
vody do stavební jámy 
(trubní propust) 

3,02 – 3,420 0,0 – 0,3  
0,3 – 2,0  
2,0 –  

humózní vrstva  
písčitokamenité sutě
  
silně navětralý granodi-
orit 

hladina podzemní vody 
nebyla do hloubky 5 m 
zastižena 

základová půda dostatečně 
únosná a stabilní. Materiál 
z výkopů je vhodný do ná-
spů. Navětralé granodiority 
obtížněji rozpojitelné. Při 
použití střelných prací nutno 
počítat s vyrovnáváním 
pláně v důsledku místního 
přetěžení 

3,420 – 3,540 0,0 – 0,3  
0,3 – 0,5  
0,5 –  

humózní hlína  
hlinité písky, písčité 
hlíny 
zvětralý granodiorit 

hladina podzemní vody 
nebyla zastižena 

základová půda dostatečně 
únosná 

3,540 – 3,640 0,0 – 0,3  
0,3 – 2,0  
 
2,0 –  

humózní vrstva  
písčité hlíny měkké 
konzistence  
zvětralý granodiorit 

v deštivých obdobích nutno 
počítat se vzestupem hladi-
ny podzemních vod až 
k úrovni terénu 

ve svazích základová půda 
dostatečně únosná, ve dně 
deprese doporučeno pro-
vést spodní vrstvu 
z kamenitého materiálu 

3,640 – 3,820 0,0 – 0,3  
0,3 – 3,0  
 
3,0 –  

humózní vrstva  
hlinité písky ke konci 
úseku sutě  
silně navětralé a navět-
ralé granodiority 

hladina podzemní vody do 
hloubky 9 m nezastižena 

základová půda dobře 
únosná, navětralé granodio-
rity obtížně rozpojitelné, při 
střelných trhacích pracích 
bude nutné v místě přetě-
žení pláň vyrovnat. Sklony 
svahů zářezů se doporučují 
uvažovat v pokryvných 
útvarech v poměru 1:1,75 – 
1:2, ve skalních horninách 
v poměru 1:1. Svahy je 
nutno očistit a zvážit nutnost 
osazení zábran proti padání 
kamenů na vozovku. Záře-
zový materiál vhodný pro 
ukládání do násypů 

 

Zájmy chráněné dle zák. č. 44/1988 Sb. v platném znění (Horní zákon) 

 Do severního okraje dotčeného území zasahuje dobývací prostor Bytíz, stanovený 
v rámci tzv. příbramského uranového revíru. V současné době již nejsou na ložisku Příbram 
evidovány žádné zásoby nerostných surovin a podzemní prostory jsou postupně zatápěny. 
Existence DP je nutná z důvodu pokračující sanace uranového ložiska. 

 Část vytěžených prostor uranového ložiska je využita k výstavbě podzemního kaver-
nového zásobníku plynu „PZP – Milín“. Pro tento zásobník je ve smyslu §§ 17 a 34 Horního 
zákona stanoveno chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Háje. Tímto CHÚ 
prochází posuzovaný úsek v celém rozsahu. 
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C.2.5. FLÓRA A FAUNA 

 Zájmové území se nachází ve Slapském bioregionu (Culek M. a kol., Biogeografické 
členění ČR, 1996), kód 1.20. Bioregion má mezofilní charakter, typický je zdviženým zarov-
naným povrchem pahorkatiny na žule. Bioregion leží v obvodu Českého mezofytika, ve fyto-
geografickém okresu Podbrdsko (35), podokresu Příbramské Podbrdsko (35c). 

 Potenciální přirozenou vegetaci území, tj. přirozenou vegetaci odpovídající dnešním 
podmínkám stanovišť, tvoří převážně acidofilní doubravy svazu Genisto germanicae-
Quercion, s přechodem k acidofilním bikovým bučinám asociace Luzulo-Fagetum. Na za-
mokřených místech jsou přirozenou lesní vegetací olšiny podsvazu Alnenion glutinosae-
incanae. Křoviny náležejí převážně do svazu Prunion spinosae. 

 Stávající vegetace je ovlivňována především rozsáhlým odlesněním a zemědělskou 
činností, zčásti urbanizací. Silnice I/4 (R4) vede převážně odlesněnou, zkulturněnou krajinou 
s poli, loukami a rybníky. V počátečním úseku (km 0,00 – 1,30) prochází lesními porosty se 
silně pozměněnou druhovou skladbu. Hojně je pěstován především smrk, na sušších mís-
tech borovice, podél stávající silnice I/4 (nejen) je významně přimíšen modřín. V relativně 
přirozeném stavu jsou zachovány olšiny. Častá jsou luční společenstva různého charakteru 
a mokřadní vegetace okolo rybníků a vodních toků, nejčastěji svazu Caricion gracilis. Pů-
vodně před melioracemi převládal většinou svaz aluviálních psárkových a bezkolencových 
luk svazů Molinion coerulae a Alopecurion pratensis a vlhkých pcháčových luk svazu Calthi-
on palustris. Dnes jsou častá hlavně mezofilní travinobylinná společenstva odpovídající sva-
zu Arrhenatherion elatioris. Významná jsou také rozrůstající se lemová společenstva podél 
starých cest a mezí a okolo remízů, která jsou tvořena křovinami a menšími stromy. Na 
skalnatých místech se ojediněle objevují i xerotermní druhy třídy Festuco-Brometea. Okraje 
polí jsou silně eutrofizovány s kompaktními porosty kopřiv, dále pýru a pcháče rolního tříd 
Galio – Urticetea, Agropyretea repentis, popř. Artemisietia vulgaris.  

 Fauna je typická pro středoevropskou zkulturněnou krajinu - hercynská ochuzená se 
západními vlivy. Z velkých savců se hojně vyskytuje zejména srnčí zvěř (srnec obecný - Ca-
preolus capreolus), dále černá zvěř (prase divoké - Sus scrofa), jelení zvěř (jelen evropský – 
Cervus elaphus), ze savců střední velikosti pak liška obecná (Vulpes vulpes), zejména 
v lesní části jezevec lesní (Meles meles) a další. 

 V blízkém okolí silnice R4 je udáván výskyt zvláště chráněných druhů rostlin i živoči-
chů. Z rostlin se jedná o dva druhy, chráněné v kategorii „ohrožené“ dle přílohy č. II Vyhlášky 
MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb.:  

 prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)  

vlhká louka východně od Jesenice, západně od násypu současné silnice I/4, v km 
cca 0,900 - 1,100 trasy R4,  

⇒ 

⇒ 

⇒ 

vlhká louka u rybníka Jankovák (též název Za drahami), km cca 2,150 - 2,450, 

 upolín evropský (Trollius altissimus) 

vlhká louka u rybníka Jankovák (též název Za drahami), km cca 2,150 - 2,450.  

 Tyto dvě byliny se vyskytují i v dalších lokalitách, vzdálenějších od trasy silnice, např. 
v biocentrech č. XXVI a XXVII (vlhké louky u rybníků Vlček a Neveselý). V biocentru č. XLI 
(lokalita Nohavice), cca 500 m východně od trasy silnice v km cca 0,500, je AOPK ČR do-
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kumentován výskyt mj. rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) a kosatce sibiřského (Iris 
sibirica), druhů silně ohrožených (údaj je ale 20 let starý).  

 Výskyt chráněných druhů živočichů je udáván na soustavě rybníků Líšnického potoka 
od rybníka Jankovák (Za drahami) dále po proudu. Je zde hojný výskyt obojživelníků, mj. 
druhů zvláště chráněných dle přílohy III. Vyhlášky č. 395/1992 Sb.: skokan zelený (Rana 
esculenta) - druh silně ohrožený, ropucha obecná (Bufo bufo) - druh ohrožený, kuňka ohnivá 
(Bombina bombina) - druh ohrožený. V celém území, zejména v místech skalnatých výcho-
zů, je pravděpodobný výskyt zmije obecné (Vipera berus), druhu kriticky ohroženého. 

 Na základě těchto informací a na základě vlastního předběžného terénního průzkumu 
bylo vytypováno 5 lokalit v těsném kontaktu s trasou R4, případně potenciálně ovlivněných 
realizací některé z vyvolaných investic (doprovodná komunikace, polní a lesní cesty), v nichž 
byl v létě (srpen 2003) proveden podrobný botanický průzkum.  

 

Lokalita č. 1 - louka v km cca 0,900 – 1,100, západně od I/4 

 Obhospodařovaná louka převážně z okruhu mezofilních ovsíkových luk svazu Arrhe-
natherion elatioris. Dominantou je většinou ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). 
Z dalších trav jsou hojné Trisetum flavescens, Dactylis glomerata. Dále se vyskytují běžné 
mezofilní luční druhy jako Galium album, G. verum, Plantago lanceolata, Centaurea jacea, 
Vicia cracca, Knautia arvensis, Hypochaeris radicata, Geranium pratense, Lotus cornicula-
tus, Rumex acetosa, R. obtusifolius. Na sušších místech zjištěna Pimpinella saxifraga.  

 Na vlhčích místech, např. podél melioračních stružek, se maloplošně udržuje celá 

většinou Carex acuta s doprovodnými druhy Scirpus sylvaticus, Epilobium hirsu-

effusus, Lycopus europaeus, Equisetum ar-

okalita č. 2 – louka v km cca 0,900 – 1,000, východně od I/4 

 Nesečená, místy eutrofizovaná luční společenstva nejblíže charakteru střídavě vlh-
 aluviálním psárkovým lou-

řada druhů vlhkých luk jako fragmenty společenstev vlhkých pcháčových luk svazu Calthion 
palustris. Byly zjištěny mj. druhy Sanquisorba officinalis, Deschampsia caespitosa, Alopecu-
rus pratensis Holcus lanatus, Phleum pratense, Ranunculus acris, R. repens, Mentha arven-
sis, Lychnis flos-cuculi, Carex ovalis, Carduus crispus, Silaum silaus, Galium palustre, Trifo-
lium montanum, T. hybridum, Agrostis canina, Angelica archangelica, Cirsium palustre, Ge-
ranium palustre, Achillea ptarmica, Succissa pratensis. Místy převládá Juncus filiformis. 

 Na zamokřených stanovištích na podmáčených glejových půdách, např. v příkopech, 
dominuje 
tum, Lycopus europaeus, Juncus effusus.  

 K louce přiléhá olšina s olší lepkavou podsvazu Alnenion glutinosae-incanae s druhy 
Lysimachia vulgaris, Juncus conglomeratus, J. 
vense, Potentilla erecta, Carex hirta. Na eutrofizovaných místech převládá Urtica dioica 
a Cirsium arvense. 

 

L

kých bezkolencových luk svazu Molinion coerulae s přechodem k
kám svazu Alopecurion pratensis. Při okrajích dochází k postupnému zarůstání dřevinami 
a přechodu k olšině. V keřovém patře jsou nejčastější nárosty olše šedé (Alnus incana) 
a vrby ušaté (Salix aurita). Dominantou bylinného patra jsou trávy Molinia coerulea, Des-
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champsia caespitosa, Alopecurus pratensis, Agrostis capillaris, ostřice Carex acuta, C. brizo-
ides, C. paniculata a sítina Juncus effusus. Dále byly zjištěny druhy Cirsium palustre, Juncus 
conglomeratus, Betonica officinalis, Angelica sylvestris, Geranium palustre, Carex hirta, Hol-
cus lanatus, Centaurea jacea, Lychnis flos cuculi, Galium boreale, G. palustre, Silaum silaus, 
Mentha arvensis, Lathyrus pratensis, Stellaria graminea, Equisetum palustre, Lysimachia 
vulgaris. Z chráněných druhů se ve východní části, tedy mimo bezprostřední kontakt 
s navrhovanou stavbu, vyskytuje bohatá populace kosatce sibiřského (Iris sibirica). Na suš-
ších místech při okraji lesa roste Nardus stricta.  

 Při starém násypu bývalé silnice č. 4 zjištěny mezofilní druhy Campanula rotundifolia, 
Pastinaca sativa a Securigera varia. Ze synantropních druhů se vyskytuje Torilis japonica 

okalita č. 3 - louka v km cca 2,150 - 2,450, východně od I/4, u rybníka Jankovák  

 Obhospodařované vlhké druhově bohaté louky okolo rybníka Jankovák (též název 
tensis 

ion coerulae. Z dřevin se zde 

nického potoka u trubního propustku pod současnou I/4 se nachází malá olši-

a Cirsium vulgare. Pod násypem se nacházejí fragmenty acidofilní doubravy svazu Genisto-
germanicae Quercion s dominantní borůvkou (Vaccinium myrtillus) a s druhy Poa nemoralis, 
Melampyrum nemorosum, Hieracium sabaudum. Z dřevin se zde vedle dubu zimního (Quer-
cus petraea) a lípy (Tilia cordata) objevují náletové dřeviny bříza (Betula pendula), osika 
(Populus tremula) a také krušina (Frangula alnus).  

 

L

Za drahami) zařaditelné do psárkových a pcháčových luk svazů Alopecurion pra
a Calthion palustris. Kromě dominantních trav Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Hol-
cus lanatus, Phleum pratense a ostřice Carex acuta je v pozdně letním aspektu nápadný 
starček Senecio erucifolius. Z dalších druhů se vyskytuje Sanquisorba officinalis, Scirpus 
sylvaticus, Juncus filiformis, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Valeriana dioica, Gerani-
um palustre, Mentha arvensis, Trifolium hybridum, Rumex obtusifolius, Cirsium palustre, 
C. oleraceum, Succissa pratensis, Angelica sylvestris, Lycopus europaeus. Z druhů mezofil-
ních luk svazu Arrhenatherion elatioris se vyskytuje mj. Ranunculus repens, Geranium pra-
tense, Hypochoeris radicata, Pastinaca sativa, Galium verum.  

 V bezprostředním okolí rybníka se vedle společenstev vysokých ostřic pobřeží stoja-
tých vod svazu Caricetum gracilis vyskytují i louky svazu Molin
objevují skupiny vrb (Salix cinerea a S. aurita). V rybničním lemu a v přilehlých mokřadech 
jsou nápadné druhy Typha latifolia, Eleocharis sp., Glyceria sp., Carex rostrata, Alisma plan-
tago-aquatica, Eriophorum angustifolium, Equisetum fluviatile, Scutellaria galericulata, 
Bidens tripartitus, Myosotis sylvatica, Potentilla erecta, Galium palustre. Na suchém náspu 
rybníka se vyskytují acidofilní druhy jako Campanula rotundifolia, Calluna vulgaris a Hieraci-
um pilosella. 

 Poblíž stávající silnice I/4 převládají kolonie třtiny (Calamagrostis epigejos). Při jedné 
ze zdrojnic Líš
na, podél původní silnice č. 4 (cca 20 m východně od současné I/4) zbytek oboustranného 
stromořadí jasanu ztepilého a několika topolu černého. Původní silnice č. 4 je zatravněna. 
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Lokalita č. 4 – mokřad v km cca 2,500, západně ve vzdálenosti cca 200 m od I/4 

 Zbytek prameništního mokřadu na jedné ze zdrojnic Líšnického potoka. Stanoviště je 
značně eutrofizováno splachy z okolních zemědělských ploch, což dokazují porosty kopřiv 
(Urtica dioica) a pcháče (Cirsium arvense). Hlavní dominantou zachovalejší části mokřadu 
typu eutrofních vysokostébelných luk odpovídajících svazu Calthion palustris je Scirpus syl-
vaticus. Dále byly zjištěny typické druhy jako Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, 
Carex acuta, C. brizoides, Lysimachia vulgaris, Polygonum bistorta, Equisetum sylvaticum, 
Juncus effusus, Mentha arvensis, Lycopus europaeus, Angelica sylvestris, Cirsium palustre, 
Rumex acetosa.  

 V přilehlém remízku se z dřevin vyskytují především bříza (Betula pendula) a třešeň 
ptačí (Prunus avium), v chudém bylinném patře sušších partií remízku se nacházejí Agrostis 
capillaris a Dactylis polygama.  

 

Lokalita č. 5 – lesík v km cca 2,800, východně od I/4 

 Lesnatý remíz se skalnatým výchozem. Na malé ploše se vyskytuje pestrá směs dře-
vin – borovice, modřín, bříza, smrk, dub zimní, javor klen, jasan ztepilý, třešeň ptačí, topol 
osika. Dobře vyvinuté keřové patro je tvořeno druhy Quercus robur, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Corylus avellana, Sambucus nigra, Malus domestica, Pyrus pyraster, P. 
communis, Cornus sanquinea. V zastíněné části převládají v bylinném patře druhy acidofil-
ních doubrav svazu Genisto-germanicae Quercion jako Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloi-
des, Festuca ovina, Agrostis capillaris, Campanula rotundifolia a Hieracium lachenalii. Dále 
zjištěny druhy Galium album, Epilobium angustifolium, Cytisus nigricans, Silene nemoralis. 
Teplomilné druhy zastupuje např. Chrysanthemum corymbosum, Hypericum perforatum 
a Pimpinella saxifraga. Významný je výskyt chráněného druhu zimostrázku alpského Polyga-
la chamaebuxus, který zde má jednu z izolovaných lokalit při východní hranici českého areá-
lu. 

 Na skalnatém výchozu převládají xerotermní druhy třídy Festuco-Brometea jako Fes-
tuca valesiaca, Euphorbia cyparissias, Polygonatum odoratum, Potentilla tabernaemontani, 
Centaurea scabiosa, Verbascum thapsus, Jasione montana. Ze synantropních druhů se 
běžně vyskytuje Artemisia vulgaris.  

Pozn.: Lesík je lesním pozemkem. Taxační údaje z LHO (výběr): por.sk. 407Ba6 – plocha 
0,24 ha, lesní typ 3K3, věk 63 let, zakmenění 6, borovice 60 %, modřín 30 %, bříza 10 %, 
v příměsi smrk, osika, jeřáb, keře, v západní části bezlesí č. 101 – silniční příkop o výměře 
0,06 ha, ve východní části bezlesí č. 102 – pole o výměře 0,08 ha. 

 

Výskyt chráněných druhů dle provedeného botanického průzkumu v srpnu 2003 

 Výskyt prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), druhu ohroženého, nebyl na žádné 
z pěti lokalit zjištěn. V pozdním létě byly udržované luční porosty po senoseči. Od červ-
na bylo navíc mimořádně teplé a suché počasí, takže nadzemní části rostlin i na nepo-
sečených částech lokalit byly zcela suché a tedy velmi obtížně zjistitelné. Výskyt tohoto 
druhu na lokalitách č. 1 a 3, kde je v podkladech udáván, i na lokalitě č. 2, nelze vylou-
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čit, k jeho potvrzení je ovšem nezbytné provést speciální šetření ve vhodnou dobu, tzn. 
v jarním aspektu (duben až květen).  

 Rovněž výskyt upolínu evropského (Trollius altissimus), druhu ohroženého, dle podkla-
dů udávaný v lokalitě č. 3, nebyl z obdobných důvodů potvrzen.  

 Výskyt kosatce sibiřského (Iris sibirica), druhu silně ohroženého, byl zjištěn na území 
lokality č. 2, v části mimo bezprostřední kontakt s navrhovanou stavbou.  

 V lokalitě č. 5 byl zjištěn výskyt druhu zimostrázek alpský (nízký) Polygala chamaebu-
xus, druhu ohroženého, který zde má jednu z izolovaných lokalit při východní hranici 
českého areálu.  

 

Lesní porosty 

 Zájmové území přísluší do lesní přírodní oblasti Středočeská pahorkatina (10). V sys-
tému lesních vegetačních stupňů náleží k bukovému, tj. 4. LVS, nižší polohy, případně svahy 
jižních expozic a subxerotermně laděné elevace se skalnatými výchozy, je možno řadit 
k LVS 3., dubobukovému. V původní skladbě lesů převládal buk, zastoupen byl rovněž dub 
zimní, jedle, javor klen, lípa, habr a další dřeviny.  

 V praxi lesnického hospodaření od 18. století docházelo k výraznému ovlivňování 
skladby lesních porostů, věkové, ale zejména druhové. Století 19. je stoletím vysoké expola-
tace dřevní hmoty z lesů a přeměny porostů na monokultury dřevohospodářsky nejpříznivěj-
ších druhů, tj. smrku a borovice. Současné lesní porosty zájmového území jsou tímto vývo-
jem výrazně poznamenány, a i v lokalitách, kde existuje relativně smíšený les, nelze jej po-
važovat za les přírodní či přírodnímu blízký. Vždy se jedná o les druhotný, v horším případě 
pak monokulturní. Markantní je zejména potlačení buku, který měl v původních lesích více 
než 50 % zastoupení, a téměř úplné vymizení jedle. 

 Všechny lesy v zájmovém území koridoru silnice R4 jsou zařazeny v rámci kategori-
zace mezi lesy hospodářské (preference dřevoprodukční funkce) a nacházejí se v pásmu 
imisního ohrožení D (relativně nízké ohrožení). 

 Lesnická typologie ustanovuje základní typologické jednotky - lesní typy (LT), které je 
možno slučovat do souborů lesních typů (SLT). Lesní typ je soubor lesních fytocenóz a jejich 
vývojových stadií, včetně prostředí, tj. geobiocenóz vývojově k sobě patřících. Lesní typ je 
určen kódem, sestávajícím z lesního vegetačního stupně (celkem 10, označení čísly 0 - 9), 
půdní kategorie (celkem 24, označení písmeny). Tyto dvě části kódu jsou platné pro celé 
území ČR a tvoří soubor lesních typů (celkem 171 SLT na území ČR). Poslední část kódu, 
vyjádřená číslem, je definována pro příslušnou mapovací jednotku (lesní hospodářský celek - 
LHC) a vyjadřuje typickou indikační rostlinu v bylinném patře (z celkem 17 tzv. ekologických 
skupin rostlin)15. 

                                                 
15 Celý kód LT je tedy např. 4K1 (4.LVS, minerálně chudá kyselá půda, indikační rostlina metlice trstnatá) a jeho 

slovní označení je „kyselá bučina metlicová“, v rámci LHC ještě doplněno o význačný nebo diferenciální znak 
stanoviště („na žule“). 
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Typologické jednotky, vyskytující se v řešeném koridoru silnice R4: 

 charakteristické 

SLT 4K - nejčastěji LT 4K1, dále 4K3, 4K6, okrajově 4K7,  
kyselá bučina (přirozená skladba: BK 70%, JD 20%, DB 10%), v lesnickém hospoda-
ření preference smrku (70%). 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

SLT 4I - LT 4I1,  
uléhavá kyselá bučina (BK 70%, JD 20%, DB 10%), v lesnickém hospodaření prefe-
rence smrku (60%).  

SLT 4P - LT 4P1, okrajově 4P3,   
kyselá dubová jedlina (DB 40%, JD 40%, BK 10%, OS 10%), v lesnickém hospoda-
ření preference smrku (60%). 

SLT 3L - LT 3L2, okrajově 3L1,  
jasanová olšina (OL 70%, JS 30%), v lesnickém hospodaření dodržování přirozené 
druhové skladby. 

 obvyklé 

SLT 4S - LT 4S2, 4S3  
svěží bučina (BK 80%, JD 20%), v lesnickém hospodaření preference smrku (70%). 

SLT 4N - LT 4N2, 4N4,  
kamenitá kyselá bučina (BK 70%, JD 20%, DB 10%), v lesnickém hospodaření prefe-
rence smrku (70%). 

SLT 4O - LT 4O1,  
svěží dubová jedlina (DB 40%, JD 40%, BK 20%), v lesnickém hospodaření prefe-
rence smrku (60%).  

SLT 4G - LT 4G2,  
podmáčená dubová jedlina (JD 60%, DB 30%, OL 10%), v lesnickém hospodaření 
preference smrku (70%). 

SLT 1G - LT 1G2,  
vrbová olšina (OL 60%, VR 30%, TP 10%), v lesnickém hospodaření zdůraznění olše 
(80%) na úkor vrby.  

 marginální 

SLT 3K (kyselá dubová bučina) - LT 3K1, 3K3, 3K5, 

dále LT 3M3 (chudá dubová bučina), 4M3 (chudá bučina), 4A1 (lipová bučina), 4H1 
(hlinitá bučina), 4C2 (vysýchavá bučina).  

Organizační struktura 

 Lesy v zájmovém území koridoru silnice R4, přes jeho nevelkou délku cca 5 km, ná-
ležejí k několika jednotkám organizačně-územního členění. V souvislosti se změnami ve 
vlastnictví lesů (postupně po roce 1989), v organizaci správy lesů ve státním vlastnictví 
(v několika vlnách po roce 1989), v legislativě (nový zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, řada 
navazujících prováděcích vyhlášek a jejich novel) a v zájmovém území rovněž v souvislosti 
se specifickou situací restitučního sporu o lesy s výměrou několika tisíc hektarů, je situace 
poněkud nepřehledná.  
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 Pro zájmové území t.č. platí čtyři lesní hospodářské plány (LHP), státní lesy spravují 
tři organizační složky Lesů ČR, s.p. (Lesní závod Dobříš, Lesní správa Milevsko, Lesní sprá-
va Spálené Poříčí), z nichž jedna (LZ Dobříš) v nich provádí i hospodářskou činnost, a pro 
jednotlivé drobné majitele lesa (výměra do 50 ha) jsou v části území zpracovány lesní hos-
podářské osnovy (LHO).  

 LHP pro LHC (lesní hospodářský celek) Vysoký Chlumec  
Zpracován pro období 1.1.1994 - 31.12.2003, zpracovatel ÚHÚL Brandýs n.L., pobočka 
St. Boleslav.  
Vznikl v době platnosti bývalého lesního zákona (č. 61/1977 Sb.). K 1.1.1997 Lesní 
správa (LS) Vysoký Chlumec byla zrušena, LHC Vysoký Chlumec byl rozdělen mezi 
Lesní závod (LZ) Dobříš a LS Milevsko. Hranicí je jižní okraj souvislého lesního komple-
xu severně od Buku, východně od stávající silnice I/4. Tento LHP je v současnosti platný 
pro lesy na území LZ Dobříš, původní zařazení k revíru Placy bylo změněno na zařazení 
k polesí Višňová. Drobné lesy v soukromém vlastnictví se v zájmovém území v této části 
polesí nevyskytují. 

 LHP pro LHC Milevsko  
Platný pro období 1.1.2001 - 31.12.2010, zpracovatel Lesprojekt Kroměříž, s.r.o.  
LHC Milevsko (LS Milevsko) má nový LHP pro celé své území, včetně v roce 1997 při-
děleného území bývalého LHC Vysoký Chlumec. Pro drobné soukromé vlastníky lesa 
v tomto území platí starý LHP (1994 - 2003), neboť LHO dosud OkÚ Příbram nezajistil 
a drobné soukromé lesy nejsou součástí LHC Milevsko. LHC Milevsko zahrnuje státní 
lesy východně od silnice I/4 a jižně od jižní hranice lesního komplexu severně od Buku. 
Zájmové území náleží do revíru Smolotely. 

 LHP pro LHC Spálené Poříčí  
Platný na období 1.1.2001 - 31.12.2010, zpracovatel Lesprojekt St. Boleslav, s.r.o.  
Nový LHP pro území západně od stávající silnice I/4 a jižně od silnice III/11812 Buk - 
Jerusalem. Zájmové území náleží k revíru Bohutín. V území je značné zastoupení drob-
ných soukromých lesů. Jsou pro ně zpracovány LHO (OkÚ Příbram, zařizovací obvod 
Rožmitál) s platností 1.1.2000 - 31.12.2009 (Lesprojekt St. Boleslav, s.r.o.).  
Před 1.1.1997 toto území náleželo k LHC Rožmitál, v souvislosti se zrušením LS Rožmi-
tál bylo převedeno pod LS Spálené Poříčí. 

 LHP pro LHC Mníšek  
Platný na období 1.1.1999 - 31.12.2008, zpracovatel Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 
Pro území LHC Mníšek má LZ Dobříš nový LHP. V zájmovém území se týká oblasti zá-
padně od stávající silnice I/4 a severně od silnice III/11812 (Buk - Jerusalem). Toto 
území původně patřilo pod LS Spálené Poříčí (a před 1.1.1997 pod LS Rožmitál), ale při 
obnově LHP došlo k předání území LZ Dobříš. Důvodem je, že se jedná o území zatí-
žené restitučním sporem, a je vhodné, aby celé toto území náleželo pod jednoho správ-
ce státních lesů (ředitele LZ). Území náleží k polesí Višňová. Znamená to, že v tomto 
období platí pro polesí Višňová dva různé LHP (západně a východně od silnice I/4). 
LHO pro území odpovídající LHC Mníšek jsou nově zpracovány (zařizovací obvod 
Rožmitál, platnost 2000 - 2009).  
Na území LZ Dobříš probíhá restituční spor Českého státu s restituentem (bratři Koutní). 
Současný stav je takový, že soud rozhodl o vydání ideální poloviny restituentem poža-
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dovaných pozemků lesa, o výměře několika tisíc hektarů. Znamená to, že 
o hospodaření v lesích se stará stát a zisk je rozdělen mezi stát a restituenty. Skutečné 
rozdělení lesních pozemků záleží na dalších soudních jednáních. 

Shrnutí 

 Lesní půda náleží ke třem LHC. LS Spálené Poříčí na LHC Spálené Poříčí 
obhospodařuje státní lesy v jihozápadním sektoru zájmového území, LS Milevsko na LHC 
Milevsko v jihovýchodním sektoru. LZ Dobříš na LHC Mníšek spravuje státní lesy v severní 
části území a rovněž v nich také hospodaří. Tyto lesy jsou v rozsahu několika tisíc hektarů 
zatíženy restitučním sporem, v současné době byla restituentovi navrácena „ideální 
polovina“ jeho restitučního požadavku.  

 Pro drobné lesy v soukromé držbě jsou zpracovány LHO v území odpovídajícím vy-
mezení LHC Spálené Poříčí a LHC Mníšek (orgán státní správy lesů (lesní úřad) OkÚ Pří-
bram, zařizovací obvod Rožmitál). Na území LHC Milevsko platí do konce roku 2003 opatře-
ní a zásady obsažené v původním LHP pro LHC Vysoký Chlumec. 

 

C.2.6. EKOSYSTÉMY 

 V území převládají druhotné, antropicky silně ovlivněné ekosystémy. V počátečním 
úseku se jedná o převážně kulturní lesní porosty se stanovištně neodpovídajícími druhy dře-
vin, ve střední a závěrečné odlesněné části zejména o agroekosystémy, případně o travnatá 
lada a mokřadní louky, silně ovlivněné splachy z okolních polí. Ve střední části v těsném zá-
padním kontaktu s trasou R4 je existence živých částí přírody výrazně omezena v nedávné 
době založeným a dále se rozvíjejícím (t.č. zainvestované další pozemky ve směru k Milínu) 
areálem firmy Eurotrans a dále směrem západním navazujícími plochami autovrakoviště.  

 

C.2.7. KRAJINA 

harakter členité pahorkatiny až ploché vrchoviny. V prostoru mezi Bukem 

sničky Slivice, zejména při pohledu od 

 Území má c
a Milínem je terén na rozvodí Litavky a Vltavy zarovnaný (náhorní plošina na rozvodnici). 
Počátečních cca 1,5 km úseku prochází lesními porosty druhotného původu, s převažujícím 
zastoupením smrku (dále borovice, modřín, bříza, dub, buk, lípa, olše, osika, javor klen aj.). 
Dalších 2,5 km je trasa vedena otevřenou zemědělskou krajinou v nadmořské výšce 545 - 
580 m. K intenzivnímu zemědělství využívané odlesněné polohy jsou pohledově členěny 
stromořadími podél silnic a cest. Vyskytují se zde rovněž ostrůvky plošně omezených lesních 
porostů na terénních vyvýšeninách (v některých případech se žulovými výchozy) a mělké 
sníženiny zamokřených ploch a pramenišť s převažujícím zastoupením pouze bylinného pat-
ra (prameništní louky), případně skupinami dřevin. 

 Mimořádně krajinářsky hodnotná je scenérie ve
severu, s dominantou gotického kostela (s raně barokní věží), křížovou cestou a alejemi 
stromů. Poblíž se nacházející Slivický památník je svou estetickou kvalitou s tímto prvkem 
nesouměřitelný, celý areál památníku se pohledově v území příliš neuplatňuje. Ve východní 
a jihovýchodní části zájmového území je pro utváření místního krajinného rázu významný 
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zejména prvek přírodní, soustava rybníčků na horním toku Líšnického potoka, s rozsáhlou 
i přírodovědně cennou doprovodnou vegetací břehů a zamokřených poloh potočních niv.  

 Biologickou, ale rovněž i estetickou diverzitu a kvalitu území posilují drobné skalnaté 
povrchové útvary se specifickým vegetačním krytem, v některých případech v minulosti zčás-
ti odtěžené. Nejrozsáhlejší z nich, v úrovni km cca 1,600 východně od silnice, je v části při-
lehlé k I/4 esteticky zdevastován umístěním autovrakoviště firmy JI-PO, které se zde nachází 
mj. v rozporu s platným územním plánem obce. Další autovrakoviště je umístěno západně 
od silnice I/4, v úrovni km cca 2,400, v návaznosti na areál firmy Eurotrans. 

 Kvalita urbanistického prostředí dvou malých sídel, která se nacházejí nejblíže silnici 
I/4, je definována typem zástavby. Jedná se o relativně kompaktní venkovskou zástavbu 
starých, velikostně skromných chalup, v současnosti využívaných především k rekreaci. 

 

C.2.8. OBYVATELSTVO 

 Podle údajů ze sčítání SLDB 2001 jsou pro nejbližších sídlech udávány následující 
počty obyvatel: 
 

Počet obyvatel v nejbližších sídlech podél I/4 
Sídlo Počet obyvatel (2001) 
Jesenice 30 
Buk 67 
Milín 1 684 

 

 

C.2.9. HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

Hmotný majetek 

Obytná zástavba 

 Posuzovaný úsek silnice R4 je veden poměrně řídce osídleným územím sídel mimo 
souvisle zastavěná území sídel. Nejbližší osamocený obytný objekt v sídle Jesenice (obec 
Háje, staničení cca km 1,000) je vzdálen cca 100 m západně, vlastní souvislá zástavba cca 
250 - 400 m.  

 V prostoru křižovatky s III/11812 (staničení cca km 2,100) jsou na východní straně 
silnice situovány dva starší obytné objekty (lokalita Ztratilka). Další obytný objekt (č.p. 28, 
novější rodinný dům) je ve vzdálenosti cca 150 m. Souvislá zástavba osady Buk (obec Milín) 
začíná ve vzdálenosti cca 250 m od současné I/4.  

 V Milíně se nejblíže silnice nacházejí hospodářská stavení, obytná zástavba začíná 
ve vzdálenosti cca 300 m. 
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Výroba a služby 

 Severně od osady Buk, na levé (východní) straně I/4 je situován areál firmy JI-PO 
(vrakoviště). V současné době se připravuje jeho legalizace formou změny územního plánu 
obce Milín.  

 Na západní straně silnice I/4 se v její těsné blízkosti v km cca 2,200 nachází nový 
spediční areál firmy Eurotrans, s.r.o. V návaznosti na něj jsou směrem k Milínu zainvestová-
ny další pozemky západně od silnice I/4.  

 V koncové části posuzovaného úseku prochází silnice východně od Milína. V její těs-
né blízkosti je situována čerpací stanice PHM a motorest 

Technická infrastruktura 

 Nejvýznamnějším objektem technické infrastruktury je v dotčeném území areál pod-
zemního zásobníku plynu (PZP) Milín, k němuž směřuje několik řadů vvtl. plynovodů. Jeho 
povrchový areál se nachází při severním okraji silnice III/11812, cca 700 m západně od trasy 
R4.  

 

Kulturní památky 

 Kulturní a historickou lokalitou v posuzovaném koridoru silnice R4 je Slivický památ-
ník, připomínající poslední boj II. světové války v Evropě. Nachází se 200 m západně od sil-
nice, v km cca 3,200.  

 

C.2.10. OSTATNÍ CHARAKTERISTIKY 

 V počáteční „lesní“ části trasy je na současnou I/4 napojeno několik lesních cest. 
V km cca 0,750 - 1,500 je východně podél současné I/4 vedena lesní cesta s asfaltovým po-
vrchem, v trase bývalé silnice č. 4.  

 V této lesní části trasy přecházejí přes silnici I/4 dvě značené turistické cesty KČT. 
V km cca 0,400 se jedná o zelenou značku, využívající velkou lesní cestu na obou stranách 
silnice I/4, v trase západ - východ, Háje – Placy.  

 V km 1,280 přechází přes I/4 červená značka. Západně od I/4 je vedena po malé 
silnici do Jesenice a směrem k severozápadu dále do Hájů, východně od I/4 po velké lesní 
cestě k chatové osadě U Buku a dále na jihovýchod do Stěžova. 

 

 

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí 

 

 Kvalita životního prostředí v tomto venkovském prostoru Středočeského kraje je cel-
kově dobrá. Území má velmi nízkou hustotu osídlení a s výjimkou stávající silnice I/4 zde 
není umístěn žádný významný zdroj znečištění ovzduší. Kvalitu ovzduší dále ovlivňují zdroje 
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průmyslových podniků v cca 4 km vzdálené Příbrami. Zátěž spojená s ukončenou uranovou 
činností v blízkém okolí se v dotčeném uzemí projevuje pouze marginálně. 

 Režim povrchových i podzemních vod je hodnocen jako celkově málo až velmi málo 
ovlivněný. Odtok ani jakost vod není ovlivněna ukončenou důlní činností v přilehlém území 
a vliv drobného osídlení, včetně okraje Milína je velmi malý. V severní polovině trasy je hyd-
rologicky příznivým faktorem vysoký stupeň zalesnění, v jižní polovině příznivě působí kas-
káda malých rybníků na Líšnickém potoce. Zvýšená zranitelnost povrchových vod splachy 
z povrchu silnice je dána omezenou vodnatostí místních vodotečí, jako důsledek funkce 
pramenné oblasti na „hydrogeologickém rozvodí“. Z tohoto hlediska není dosud zabezpečen 
úvodní úsek stávající silnice I/4 (km 0,000 – 1,570). 

 Reliéf je nevýrazně utvářený, v počáteční části trasy mírně zvlněný, v druhé části 
zarovnaný. Je to dáno mj. situováním území v pramenné oblasti, na rozvodí Vltavy a Be-
rounky (Litavky), s absencí větších vodních toků. Z hlediska vegetačního krytu v území pře-
vládají monokulturní plochy zemědělsky (rostlinná produkce) či lesnicky (produkce dřevní 
hmoty) intenzivně využívané.  

 Z hlediska přírodních hodnot je nejcennějším územím v blízkém okolí trasy silnice R4 
soustava rybníků na horním toku Líšnického potoka. Vyskytují se zde některé chráněné dru-
hy planě rostoucích rostlin či volně žijících živočichů. Relativně cennými jsou rovněž zbytky 
několika prameništních luk, poškozené však splachy z polí (eutrofizace). V počáteční „lesní“ 
části trasy mají větší přírodovědnou hodnotu rovněž plochy ovlivněné vysokou hladinou pod-
zemní vody či částečně podmáčené – enklávy lesních louček se zjištěným výskytem kosatce 
sibiřského (lokalita č. 2) či v podkladech uváděným výskytem prstnatce májového (lokalita 
č. 1), ve větší vzdálenosti od trasy R4 rovněž rosnatky okrouhlolisté a kosatce sibiřského 
(lokalita „Nohavice“ na Vápenickém potoce). Na mírném skalnatém pahorku přímo v trase 
R4 (lokalita č. 5) byl zjištěn výskyt chráněného druhu zimostrázek alpský. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů a hodnocení jejich ve-
likosti a významnosti 

 

D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO 

 Vlivy na obyvatelstvo spojené s výstavbou a provozem kapacitních silničních komuni-
kací je možné v obecné rovině rozdělit následujícím způsobem: 

 narušení faktorů pohody:  

vlivem hluku, prašnosti a emisí ze stavebních mechanismů v době výstavby 
a dopravních prostředků během provozu,  

⇒ 

⇒ snížení estetické kvality obytného či rekreačního prostředí v důsledku průchodu trasy 
v těsné blízkosti dotčené lokality; 

 zdravotní rizika - jako důsledek výrazného a trvalého zhoršení imisní a hlukové situace 
v okolí komunikace; 

 bariérový efekt jako důsledek zhoršení přístupnosti a obsluhy konkrétních ploch. 

 

Narušení faktorů pohody 

 S těmito vlivy je třeba počítat jednak v dílčích úsecích, kde se trasa dostává do těsné 
blízkosti obytné zástavby a jednak v dílčích úsecích příjezdových tras na staveniště, které 
procházejí obytnou zástavbou. 

 Posuzovaný úsek silnice R4 je veden mimo souvisle zastavěná území přilehlých sí-
del. Nejbližší souvislá zástavba je od dnešní silnice vzdálena cca 250 m (Jesenice) resp. 150 
m (Buk). Jako příjezdová komunikace bude sloužit stávající komunikace. Narušení faktorů 
pohody v obytném území přilehlých sídel ve fázi bude výstavby proto jen omezené. 

 Vlastní zprovoznění čtyřpruhové komunikace nebude z hlediska faktorů pohody zna-
menat proti stavu „před stavbou“ žádnou kvalitativní ani kvantitativní změnu neboť její reali-
zace není spojena se zvýšením intenzity dopravy. Případné změny budou odvíjet od výběru 
trasy doprovodné komunikace, která převezme dílčí část dopravy ze stávající I/4 (cca 5 % - 
viz kap. B.II.4.) 

 Jedinou lokalitou s výrazným narušením faktorů pohody bude lokalita Ztratilka 
(km 2,100), jejíž 2 obytné objekty jsou v současné době situovány cca 20, resp. 30 m od stá-
vající komunikace. Vzhledem k tomu, že nový jízdní pás pro R4 přiblíží okraj silnice k těmto 
objektům se jeví jako problematické dodržení platných hygienických limitů také v době pro-
vozu komunikace. 
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 Narušení estetické kvality prostředí lze klasifikovat také jako velmi omezené tím, že je 
záměr fixován na trasu stávající komunikace, zůstává i převážná většina vlivů ( s výjimkou 
„optického“ zvýraznění v krajině) omezena na bezprostřední okolí současné komunikace. 

 

Zdravotních rizika z expozice NO2 a benzenu 

 Přítomnost chemických látek v ovzduší představuje pro lidské zdraví zdroj rizika vý-
skytu onemocnění. S narůstajícím množstvím zdraví škodlivých látek roste i úroveň tohoto 
rizika do té míry, že se může stát společensky neúnosným. Postup, jehož cílem je udržení 
rizika na přijatelné míře, se nazývá proces hodnocení a řízení rizik. Hodnocení rizika zahr-
nuje identifikaci, kvantifikaci a srovnání rizik a přináší podklady potřebné pro rozhodování 
o opatřeních ke snížení rizik. 

 Ze všech oxidů dusíku, které se ve vnějším ovzduší vyskytují má nejvýznamnější vliv 
na lidské zdraví oxid dusičitý. Jedná se o červenohnědý plyn, rozpustný ve vodě, který vy-
kazuje silné oxidační účinky. Oxid dusičitý nemá karcinogenní účinky. Jako bezpečnou pra-
hovou koncentraci škodlivého účinku této látky uvádí WHO16 hodnotu 40 µg.m-3, která je 
v současné legislativě zakotvena jako imisní limit pro rok 2010.  

 Benzen je bezbarvá tekutina (bod tání 5,5 °C), která je částečně rozpustná ve vodě 
a dobře rozpustná ve většině organických rozpouštědlech. Ve formě par přetrvává v ovzduší 
v řádech hodin až dnů. Odbouráván je zejména reakcí s hydroxylovými radikály. WHO uvádí 
v roce 2000 jednotku karcinogenního rizika pro leukémii ve výši 6 × 10-6 µg.m-3 pro celoživot-
ní expozici benzenu ve vnějším ovzduší. Je třeba upozornit, že v případě expozice benzenu 
má mnohem vyšší vliv životní styl (zejména kouření) než expozice znečišťující látce ve vněj-
ším prostředí. 

 Hodnocení vlivů provozu silnice R4 na zdraví obyvatel je odvozeno z výsledků mode-
lového hodnocení kvality ovzduší, které jsou prezentovány v kapitole D.I.2. a podrobněji 
v rámci samostatné studie17 (viz část Přílohy). Z níže prezentovaných výsledků vyplývá, že 
úprava silnice I/4 na čtyřpruh není spojena se vznikem zdravotních rizik z dlouhodobé expo-
zice oxidy dusíku a benzenem. Vzhledem k minimálním změnám v imisních koncentracích 
obou škodlivin „před“ a „po“ realizaci záměru jsou zdravotní rizika, vyplývající ze znečištěné-
ho ovzduší na hranici rozpoznatelnosti. Vypočtené hodnoty nárůstu koncentrací v okolí silni-
ce jsou hluboko pod imisními limity a tedy i hluboko pod tolerovanou mírou rizika. 

 

Zdravotních rizika z hlukové zátěže 

 Vystavení obyvatel nadměrnému hluku má prokazatelně negativní vliv na jejich zdra-
votní stav. Např. zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění a poruchy spánku jsou pro-
kazatelně spojeny s vystavením obyvatel vyšším hladinám hluku v místě bydliště nebo na 
pracovišti. Z hlediska negativního působení hluku na lidský organismus existují dva pochody, 
které způsobují jeho působení : 

                                                 
16

 WHO: Air Quality Guidelines – Second Edition, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark, 2000 
17

 Hodnocení vlivu silnice R4 v úseku Háje – Milín na kvalitu ovzduší (ATEM 01/2004) 
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 Působení hluku na regulační a metabolický systém organismu, kdy se jedná 
o způsobení orientační nebo poplachové reakce, kdy negativní působení nevzniká 
z fyzikální podstaty hluku, ale z jeho emocionálního doprovodu (úlek, rozmrzelost nebo 
podráždění). Důvodem je reakce, kdy se člověk domnívá, že může být působením hluku 
přímo, či nepřímo ohrožen, nebo že poškozuje jeho chování. V tomto případě si člověk 
může na tento podnět postupně zvykat a poplachová funkce se zde snižuje. Může ale 
dojít i k opačné reakci, kdy se člověk stane na hluk, který jej velmi obtěžuje i výrazně cit-
livější. Následující reakce jsou především změny oběhových poměrů, krevního tlaku, 
tepové frekvence, mobility žaludku a střev, vnitřní sekrece a změny v imunitním systé-
mu. 

 Reakce, které závisí pouze na exposici hluku bez emocionálního zprostředkování kdy 
působící hluk je většinou setrvalý. Hlavními důsledky je opět stoupající krevní tlak, pro-
krvení kůže, tepová amplituda srdeční frekvence. Tyto změny jsou zaznamenávány při 
hlukové exposici 70 – 90 dB. Tyto změny jsou zaznamenávány i u osob, které prohlašu-
jí, že jim hluk subjektivně nevadí. Výsledky jednotlivých výzkumů, od jaké prahové hla-
diny je tato hluková exposice nebezpečná pro lidský organismus se výrazně liší podle 
výsledků jednotlivých výzkumných prací.  

 Hluková exposice při vyšších hodnotách (nad 80 dB) způsobuje i změnu metabolismu. 
Především se jedná o vyplavování intracelulárního hořčíku do krevního séra 
s částečnou náhradou za přijímaný vápník. Jedná se především o vyplavování ze svalů 
vč. myokardu. Zde je nedostatek hořčíku kromě stresu považován za vážný rizikový fak-
tor pro infarkt myokardu.  

 Jako významný rizikový faktor je považován vliv hluku na kvalitu a délku spánku. Zde 
se setkávají negativní vlivy fyziologické a psychologické. Jako zvláště rizikové pro kvalitní 
spánek je třeba považovat omezení tzv. REM fáze spánku, kdy frekvence alfa a delta vln je 
totožná s frekvencí dopravního hluku, především z nákladní dopravy. Citlivost na zvukové 
podněty, které způsobí probuzení a pohybují se kolem intenzity zvukového podnětu 15 dB. 
Zde se však jedná o jednotlivý impuls tj. Lmax. Statisticky je prokázáno, že u osob kteří přesíd-
lili do prostředí s výrazně vyšší hlučností dojde k výraznému poklesu kvality spánku. Tato 
kvalita se nezlepší ani po velmi dlouhé době několika let. Z uvedených šetření docházíme 
k závěrům, že pro kvalitní spánek by hluk uvnitř místnosti neměl překračovat hodnotu 
Leq(A) = 35 – 37 dB.  

 Většina výzkumných prací v oblasti hodnocení vlivu nadměrného hluku se týká vyš-
ších exposicí oproti hladinám hluku, které jsou předmětem sledování v případě dopravního 
hluku. Jedná se především o exposice hluku v pracovním prostředí, pro který jsou typické 
exposice 80 dB a vyšší. 

 Pro posouzení možného rizika, které by vyplývalo z akustických exposic, které jsou 
předmětem zpracované akustické studie18 není dostatek relevantních dat. Nicméně lze před-
pokládat, že akustická exposice v podlimitních hodnotách hladin hluku, jaké byly (až na jedi-
nou výjimku ) vypočteny ve všech referenčních bodech (viz kap. B.III.4. a D.I.3. a podrobněji 
v části Přílohy) nezpůsobuje statisticky významná zdravotní rizika. 

                                                 
18

 Studie vlivu rozšíření silnice I/4 v úseku Háje – Mílín na zatížení obyvatel hlukem z dopravy (ATEM 12/2003) 
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 Podmínky pro stavbu nových silnic a dálnic z hlediska splnění platných limitů garantu-
jí takou akustickou exposici, kde negativní vlivy na lidské zdraví jsou pod hladinou, kde lze 
data statisticky hodnotit. 

 

Bariérový efekt 

 Rozšířením stávající dvoupruhové silnice I/4 na dělený čtyřpruh dojde k posílení bari-
érového účinku stavby. Přístup k pozemkům přiléhajícím k tělesu komunikace bude řešen 
jednak prostřednictvím doprovodné komunikace a jednak nové lesní a polní cesty jako vyvo-
lané investice nahrazující stávající cesty.  

 V lesní části trasy přecházejí přes silnici I/4 dvě značené turistické cesty KČT - v km 
cca 0,400 se jedná o zelenou značku, v km 1,280 o červenou značku. V obou případech bu-
de vhodné zajistit přechod přes těleso R4 využitím nově budované lesní cesty s mostním 
objektem v km cca 0,600 (buď společně s doprovodnou komunikací nebo jen pro lesní ces-
tu). 

 Omezení účinku přerušení polních cest orientovaných příčně na R4 v úseku Buk – 
Milín bude řešeno jejich propojením novou polní cestou vlevo od R4 (ve směru staničení) 
v délce cca 800 m. 

 

D.I.2.  VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

 Posouzením vlivu navrhovaného záměru na kvalitu ovzduší v řešeném území se za-
bývá výše zmíněná studie, která je přílohou této dokumentace. Ve studii je porovnávána vý-
hledová imisní situace v roce 2010, vycházející z očekávané dopravní situace, s imisní zátě-
ží po rekonstrukci silnice. Jako modelové znečišťující látky jsou hodnoceny oxid dusičitý 
a benzen, které patří mezi nejzávažnější znečišťující příměsi z dopravy. 

 Vyhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší bylo provedeno pomocí modelu ATEM (viz kap. 
D.V). Modelové výpočty byly provedeny v pravidelné trojúhelníkové síti 4 120 referenčních 
bodů. Aby bylo možné porovnat vypočtené hodnoty s imisními limity, uvádíme v následujícím 
přehledu hodnoty stanovených limitů pro jednotlivé znečišťující látky, tak jak je určuje naříze-
ní vlády č. 350/2002 Sb. 
 

Limitní hodnoty imisních koncentrací pro ochranu zdraví  

Znečišťující 
příměs Časový interval Limitní 

hodnota 
Mez tolerance *) 

(pro r. 2003) 
Datum, do něhož musí 

být limit splněn 
Maximální tolerovaný 
počet překročení za 

kalendářní rok 
kalendářní rok 40 µg.m-3 14,000 µg.m-3 1. 1. 2010 – 

oxid dusičitý 
1 hod 200 µg.m-3 70,000 µg.m-3 1. 1. 2010 18 

benzen kalendářní rok 5 µg.m-3 4,375 µg.m-3 1. 1. 2010 – 
*) Mez tolerance je část imisního limitu, o kterou může být limit v daném roce překročen. Tato hodnota se průběžně snižuje až 

k nulové hodnotě. To znamená, že nejvyšší přípustná hodnota znečištění ovzduší je v daném roce stanoven jako limitní 
hodnota + mez tolerance. 

 

 Celkově lze konstatovat, že rozšíření silnice I/4 bude mít z pohledu kvality ovzduší 
pouze malý vliv na okolí. Vypočtené hodnoty příspěvků stávající silnice k imisní zátěži se 
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pohybují u průměrných ročních koncentrací NO2 nejvýše na úrovni okolo 5 % imisního limitu 
pro rok 2015, celková imisní zátěž se bude pohybovat okolo 30 % imisního limitu. V případě 
maximálních hodinových koncentrací se vypočtené hodnoty pohybují do 15 % limitu (poza-
ďové koncentrace lze očekávat na úrovni 15 – 20 % limitu). Vlivem výstavby dalších pruhů je 
možné očekávat snížení příspěvků ze silnice R4 nejvýše o 0,5 % imisního limitu u průměr-
ných ročních koncentrací i maximálních hodinových koncentrací. Tento pokles bude ovšem 
vyrovnán příspěvky z doprovodné komunikace vedené prakticky v souběhu se silnicí R4. 

 Příspěvek hodnocené komunikace na průměrné roční koncentrace benzenu se podle 
modelových výpočtů bude v roce 2015 pohybovat pod hranicí 1 % imisního limitu pro rok 
2015, celkové koncentrace se budou pohybovat na úrovni cca 15 % limitu. Vlivem rozšíření 
silnice dojde k zanedbatelným změnám v imisní situaci benzenu 

 

D.I.3.  VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A OSTATNÍ FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 

Hluková situace 

 Tabelárně jsou vypočtené hodnoty hlukové zátěže uvedeny v kapitole B.III.4. Grafic-
ké výstupy jsou prezentovány v přiložené akustické studii. Jedná se o výstupy programu 
Hluk+ s příslušnou legendou, které znázorňují polohu vypočtených izofon v obcích a jejich 
okolí. Dalším grafickým výstupem jsou zákresy izofony LeqA = 55 dB pro den v mapových 
podkladech zájmového území. Grafické přílohy programu Hluk Plus jsou zpracovány v měřítku 
1 : 5000 a zákresy v mapových podkladech jsou provedeny v měřítku 1:2 700 – 1:3 900. 

Jesenice 

ec Jesenice je situována jako jednostranná zástavba západně podél stávající sil-

í se současným stavem znamená výstavba dalšího jízdního pásu oddále-

dě výsledků uvedených v kap. B.III.4. lze učinit tyto závěry: 

dstatný rozdíl 

osy 

 uhové silnice na čtyřpruh znamená mírné zvýšení akustické 

 která 

 Ob
nice I/4. Rozšíření silnice R4 je zde navrženo východním směrem, tj. směrem od stávající 
zástavby. Výškové řešení silnice je zde ve výrazném násypu v místě maximálního přiblížení 
obytné zástavby. 

 Ve srovnán
ní zdroje hluku od stávající zástavby. Naopak čtyřpruhové uspořádání umožňuje vyšší rych-
lost jízdy s dopadem na výši akustických emisí. Izofona LeqA = 55 dB vypočtená pro den leží 
ve vzdálenosti cca 60 – 90 m od osy komunikace a 20 až 200 m od okrajové obytné zástav-
by obce.  

 Na podkla

 Mezi současnou I/4 a posuzovanou R4 není z akustického hlediska po

 Celkově pravděpodobně mírně převáží vliv zvýšení jízdní rychlosti nad oddálení 
komunikace od zástavby. 

Rozšíření stávající dvoupr
exposice do výše max. + 1 dB. Jedná se o výši pod hranicí subjektivního rozlišení. 

Celkově lze realizaci silnice R4 ve čtyřpruhovém uspořádání hodnotit jako stavbu, 
akustické zasažení obytné zástavby Jesenice neovlivní. 
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Buk 

 Silnice R4 se v blízkosti obce Buk rozšiřuje směrem východním tj. směrem ke stávají-
cí zástavbě. To způsobí, že všechny faktory plánované stavby budou znamenat mírné zhor-
šení akustické exposice okolní obytné zástavby.  

 Jádro obce Buk leží asi 350 m od osy komunikace R4, tj. v dostatečné vzdálenosti. 
Nicméně ojedinělá zástava v těsné blízkosti stávající křižovatky se silnicí III/11812 (lokalita 
Ztratilka) leží v bezprostřední blízkosti komunikace R4 a po rozšíření bude bližší pruh 
ve vzdálenosti několika metrů od nejbližší obytné budovy. Proto je tento objekt posuzován 
samostatně (viz RB 1). Dalším nestandardním místem je budova opravny vozidel Eurotrans, 
severozápadně od stávající křižovatky se silnicí III/11812. ve vyšších patrech budovy jsou 
umístěny 3 obytné jednotky, z nichž 1 je směřována směrem ke komunikaci R4. Budova byla 
postavena již s vědomím akustické zátěže ze stabilizované trasy silnice R4. 

 Izofona LeqA = 55 dB vypočtená pro den leží na hranici stávající obytné zástavby 
v blízkosti stávající křižovatky se silnicí III/11812, ve vzdálenosti asi 50 m od osy přeložky R4 
a 100 - 300 m od okraje obytné zástavby. 

 Interpretace vypočtených výsledků uvedených v kap. B.III.4. je následující: 

 V případě obytného objektu v lokalitě Ztratilka (RB 1) dojde nesporně k překročení plat-
ných limitů (asi o 9 dB). V tomto případě se nabízí jako řešení změna funkce budovy 
event. zajištění limitů pro vnitřní hluk výměnou oken v případě překročení limitů. Stavba 
bariéry by zde byla vzhledem k hodnotě stavby neekonomickým řešením. Její realizace 
by způsobila částečný odraz směrem k budově fy. Eurotrans. 

 Pro naprostou většinu obytného území osady Buk nedojde k překročení platných limitů. 
Nicméně místy dojde ke zhoršení stavu oproti situaci bez výstavby až o 1,5 – 3 dB 
ve dne. 

 V případě obytné jednotky v patře budovy Eurotrans, která byla postavena v blízkosti 
silnice I/4 s vědomím akustické exposice doporučujeme využít korekci + 5 dB pro blíz-
kost hlavní komunikace. Limit 60 dB ve dne tak nebude překročen.  

 Pro ochranu okrajové obytné zástavby obce není třeba budovat žádné protihlukové ba-
riéry. 

 Celkově lze budoucí zasažení obce Buk hlukem z přestavby silnice I/4 na R4 hodnotit 
jako mírné, ale únosné zhoršení stávající situace. 

 

Vliv vibrací 

 V případě posuzované přestavby silnice R4 je vliv vibrací zanedbatelný – přeložka je 
vedena v dostatečné vzdálenosti od zástavby. Naopak snížení intenzity dopravy na průjezdu 
obcemi (zejména těžké nákladní) bude mít výrazný pozitivní vliv na stav budov v jejím těs-
ném okolí. 

D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

 Hodnocení vlivů posuzovaného záměru je do jisté míry usnadněno tím, že silnice R4 
je zde v celé délce trasy a ve stejném výškovém průběhu již realizována a 15 let jejího pro-
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vozu poskytuje poměrně konkrétní obraz o spektru, velkosti a významnosti možných vlivů 
jejího posuzovaného rozšíření. Při posuzování záměru nelze však přehlédnout, že za 15 ro-
ků uplynulých od realizace stávající silnice se v moha ohledech změnil přístup a zejména se 
zvýšily nároky na ochranu životního prostředí, ochranu vod nevyjímaje. 

 Na druhé straně, by však bylo zavádějící se domnívat, že záměr zdvojení stávajícího 
silničního tělesa automaticky a zákonitě znamená, že všechny dosavadní vlivy na vodu se 
úměrně zvýší na dvojnásobek. Vstupní premisou pro hodnocení je proto respektování prav-
děpodobnosti, že část vlivů se uplatnila již realizací stávající poloviny silničního tělesa a pro 
jejich eskalaci již nemusí být důvody a tak jako se zdvojením silnice neznásobí její dopravní 
intenzita, nemusí se zákonitě zdvojit ve všech ohledech velikost a významnost dosavadních 
vlivů. Z těchto důvodů jsou v hodnocení detailně analyzovány všechny oblasti potenciálních 
vlivů. 

 V souvislosti s rozšířením silnice jsou posuzovány vlivy na povrchové a podzemní 
vody jak z hledisek možných změn jakosti, tak i z hledisek možných změn jejich režimu, ze-
jména co do množství, směru a rychlosti odtoku. 

 Při posuzování vlivů silničních staveb je účelné rozlišovat povrchové vody vnější 
a vnitřní.  

 Vnější vody představují přirozený povrchový odtok z povodí nad silniční trasou, a to 
jak odtok plošný, dosud nesoustředěný do koryta vodoteče, tak samozřejmě i odtok korytem 
vedeným v úžlabích a údolnicích.  

 Vnitřními vodami se rozumí srážkové vody odtékající ze zpevněného povrchu silni-
ce. Na rozdíl od vnějších vod z povodí je odtok vnitřních vod časově vázán pouze na dobu 
dešťových srážek, případně na tání sněhové nebo ledové vrstvy. Odtok vnitřních vod je tedy 
občasný a nepravidelný, někdy až s několikatýdenními přestávkami v období sucha. Ve 
srovnání s původním odtokem z přirozeného terénního povrchu se odtok ze zpevněných 
silničních ploch co do objemu zvětší až dvacetkrát. Vnitřní, to znamená dešťové vody působí 
jako oplach rozpouštějící a unášející znečištění z povrchu silnic. Splachy z vozovek obsahují 
nejčastěji drobné částice anorganického i organického původu, ropné látky a v zimním obdo-
bí také posypové hmoty, včetně rozpustných chloridů. V menších množstvích jsou obsaženy 
těžké kovy z výfukových plynů a prachové částice z otěru pneumatik a brzdového obložení 
a z koroze kovových automobilových dílů. Znečištění vod z dopravy působí za obvyklých 
podmínek rozptýleně podél silnic a je proto řazeno do kategorie plošného, difúzního znečiš-
tění, na rozdíl od znečištění bodového. I když plošné znečištění nepatří podle Státní politiky 
životního prostředí mezi akutní problémy kvality složek ŽP, je jeho snižování zařazeno 
k cílům a opatřením ochrany hydrosféry. V posledních letech jsou negativní důsledky ploš-
ného znečištění více doceňovány a je jim věnována stále větší pozornost zvláště 
v souvislostech se zemědělstvím a dopravou. 

 Charakteristickou vlastností plošného znečištění je jeho obtížné podchycení 
a soustředění do míst vybavených k jeho eliminaci. U silničních staveb kategorie dálnic 
a rychlostních čtyřpruhových komunikací se uplatňuje vybudování silničních dešťových kana-
lizací, kterými se za deště oplachem převádí plošné znečištění do odtoku a soustřeďuje se 
bodově do vhodného profilu vybaveného nádrží pro retenci a sedimentaci a nornými stěnami 
se zachycují vzplývavé, ropné látky. Odsazená dešťová voda zbavená ropných látek pak 
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odtéká do recipientu. Předností sedimentačních záchytných nádrží je i jejich retenční funkce, 
která zabezpečuje vyrovnávání přívalových špiček před jejich odtokem do recipientu. Za ne-
výhodu může být považována jejich potřebná velikost a tím i pak kontrast technického exte-
riéru těchto otevřených a oplocených železobetonových nádrží v krajinném prostředí. 

 

Vliv na režim podzemních vod 

 Vzhledem k tomu, že posuzované rozšíření silnice je vedeno ve stejné trase i niveletě 
s již realizovanou částí, nezmění se ani délka a hloubka úseků vedených v zářezech 
a k novým kontaktům s podzemní vodou nedojde. Změny režimu podzemních vod, které 
proběhly již při realizaci stávající silnice před 15 roky, jsou již stabilizované a pouhým zvět-
šením šířky (v maximu o cca 10 m) jsou jeho další změny jen málo pravděpodobné nebo 
v případných kritických místech jen málo významné.  

 Velkost a významnost vlivů je hodnocena jako nulová, tj. bez vlivu. 

 

Vliv na jakost podzemních vod 

 Navrhovaným doplněním stávající neúplné silniční dešťové kanalizace na celou délku 
silnice bude dosavadní plošné znečištění v km 0,000 - 1,570 převedeno do povrchového 
odtoku s úpravou jakosti před vypuštěním do povrchového recipientu. Tím bude možnost 
plošného vsakování znečištěných dešťových vod z povrchu silnice vyloučena a velikost 
a významnost vlivu silnice na jakost podzemních vod je hodnocena bez vlivu, resp. 
ve srovnání s dosavadním stavem jde o mírné zlepšení. 

 

Vliv na režim povrchového odtoku z povodí (vnější vody) 

 Průchod trasy silnice každým povodím vytváří překážku původnímu systému odtoku 
povrchových (vnějších) vod. Silničními příkopy je plošný povrchový odtok zachycován a pře-
váděn podél trasy do nejbližších terénních sníženin, odkud je pak převeden pod silnicí pro-
pustkem nebo mostkem. Tento technický zásah představuje jeden ze zásadních vlivů silnič-
ních staveb na vodní režim, protože vyvolává předčasnou změnu plošného odtoku na odtok 
soustředěný a tím zrychlené odvodňování a snižování retenční schopnosti krajiny. Vliv je 
zákonitě tím menší, čím menší je plocha povodí nad silniční trasou. Z tohoto hlediska působí 
vedení trasy R4 podél rozvodí příznivě a vliv stavby je minimální. Výjimkou z tohoto hodno-
cení a současně citlivým místem může být přechod silniční trasy přes úžlabí Jeruzalémského 
potoka v km 0,970. Rozšířením tělesa silnice cca 6 m vysokým násypem se jeho pata přiblíží 
do kontaktu s prameništním mokřadem Jeruzalémského potoka. Pravděpodobnost možného 
ovlivnění prameniště je částečně snížena skutečností, že v této poloze se v současné době 
nachází úsek historické silnice I/4, bez zjevných negativních dopadů. 

 Vzhledem k tomu, že v daném případě silnice R4 se jedná o rozšíření stávající stavby 
ve stejné trase i niveletě, nejedná se již o změnu, vliv není nový. Záměr je proto z tohoto hle-
diska hodnocen jako bez vlivu. 
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Vliv na jakost povrchového odtoku z povodí (vnější vody) 

 Oddělení vnějších vod z povodí od znečištěných vod vnitřních bude zajištěno samo-
statným odváděním znečištěných srážkových vod dešťovou kanalizací, která bude v rámci 
výstavby R4 rozšířena na celý posuzovaný úsek. Takto bude plně eliminována možnost 
ovlivnění jakosti povrchového odtoku ze všech kontaktovaných povodí kromě Vápenického 
a Milínského potoka.  

 Vliv je z těchto důvodů hodnocen jako nevýznamný. 

 

Vliv na objem srážkového odtoku z povrchu silnice (vnitřní vody) 

 Vliv se týká tzv. vnitřních vod, tj. dešťových vod zachycených silniční dešťovou kana-
lizací a časově je vázán pouze na dobu trvání srážek nebo tání sněhu z povrchu silnice. 
Změna objemu odtoku dešťových vod je vyvolána nahrazením původního přírodního povrchu 
terénu novým, zpevněným a nepropustným povrchem silnice. Jestliže je dosavadní objem 
ročního odtoku z pruhu budoucí silnice ve srážkově průměrném roce 2 446,7 m3/r, zvýší se 
vlivem zpevnění povrchu silnice na 22 020,9 m3/r, tj. 9 krát. Rozdíl současného a budoucího 
objemu ročního odtoku 19 574,2 m3/r vyjadřuje změnu objemu, který vlivem stavby odteče 
z území zvýšenou rychlostí, prakticky bez možnosti vsaku do podzemních vod. 

 Dešťová kanalizace silnice R4 bude svým vyspádováním vyústěna do dvou profilů, tj. 
do dvou recipientů. Stávající dešťová stoka světlosti 600 mm odvodňuje úsek km 1,57 - 
4,020 a v km cca 4,000 u Milína je zaústěna do Milínského potoka. Přírůstek ročního objemu 
dešťových vod z tohoto úseku bude 13 420,7 m3/r. Pro výpočet, dimenzování dešťové stoky 
je rozhodující odtok maximální srážky, kterou specifikuje norma ČSN 73 6101-Projektování 
silnic a dálnic jako 15-minutový déšť s periodicitou opakování n = 2 a s intenzitou srážky 
(doporučenou pro orientační výpočty) i = 100 l/s.ha. Na čtyřpruhovém úseku km 1,570 - 
4,020 dosáhne max. odtok 203,96 l/s a objem 15-minutové srážky bude 367,14 m3.  

 Dešťová stoka je zakončena v záchytné sedimentační nádrži půdorysných rozměrů 
6x12 m, hluboké 3,7 m. V přítokové části nádrže dochází k uklidnění přítoku a rovnoměrné-
mu vtoku do sedimentačního prostoru. Při průtoku vody nádrží dochází k separaci znečištění 
jednak sedimentací, jednak oddělováním ropných produktů, které stoupají k hladině a jsou 
zadržovány systémem norných stěn. Úprava nádrže umožňuje vyklízení zachycených zne-
čišťujících látek a jejich odvážení k likvidaci. Nádrž je údajně, podle jednostupňového projek-
tu z roku 1988 již dimenzována na odtok z dokončené rozšířené silnice. Zpochybnění tohoto 
konstatování je uvedeno v části C.3. této dokumentace a dále se na něj reaguje v části D.IV.  

 Severní část trasy v km 0,000 -1,570 bude v rámci rozšíření silnice také vybavena 

Přehled dešťových odtoků z povrchu silnice R4 

dešťovou kanalizací, vyústěnou v km 0,220 do povodí Vápenického potoka. Roční objem 
srážkových vod z tohoto úseku dosáhne 8 600,2 m3/r z nového rozšíření, resp. 17 200,4 m3/r 
z celého 4 pruhového úseku. Při maximální srážce s pravděpodobností opakování 2x ročně 
bude odtékat do Vápenického potoka 130,7 l/s, resp. 261,4 l/s z celé 4 pruhové silnice. Ob-
jem 15-minutové srážky bude 235,26 m3. 
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Recipient Vápenický potok Recipient Milínský potok Celkem 
Dešť. kanalizace 

 km 0,0-1,57 
Dešť. kanalizace 

 km 1,57-4,02 
Celkem dešť. kanalizace 

 km 0,0-4,02 
 

Objem 
odtoku 

m3/r 

Odtok 
max. 

srážky 
l/s 

Objem 
srážky 
15 min. 

Objem 
odtoku 

m3/r 

Odtok 
max.srážky 

l/s 

Objem 
srážky 
15 min.

Objem 
odtoku 

m3/r 

Odtok 
max.srážky 

l/s 

Objem 
srážky 
15 min. 

Původní 
nezasta-
věný teré
nového 
dvoupruhu 

n 955,58 14,52 13,07 1 491,19 22,66 20,40 2 446,77 37,18 33,47 

Dostavba 
nového 
dvoupruhu 

8 600,2 130,70 117,63 13 420,73 203,96 183,57 22 020,96 334,66 301,20 

R4 
čtyřpruh 
celkem 

17 200,4 261,40 235,26 26 841,46 407,92 367,14 44 041,92 669,33 602,40 

 

 Vliv rozšíření silnice na růst objemu dešťového odtoku je patrný ze srovnání řádků č.1 
a 2 a lze ho hodnotit jako velký a v podmínkách velmi malých průtoků v obou recipientech 
jako velmi významný. Vliv je přijatelný pouze za podmínky zabezpečení vyrovnávacích ob-
jemů. 

 

Vliv na jakost srážkového odtoku ze silničního povrchu (vnitřní vody) 

 Nesporným kladem posuzovaného záměru je doplnění stávající neúplné silniční deš-
ťové kanalizace na celou délku silnice. Tímto řešením je prakticky převedeno plošné znečiš-
tění vod v plném rozsahu do dvou profilů s koncentrovaným odtokem a je tak vytvořena 
možnost korekce jeho kvalitativních parametrů před vypuštěním do recipientů. 

 Na druhé straně však soustředění odtoku znečištěných dešťových vod dešťovou ka-
nalizací do Vápenického a Milínského potoka představuje nejzávažnější vliv stavby silnice na 
vodu. Je přijatelné jen za podmínky určitých opatření zabezpečujících eliminaci negativního 
vlivu. Jakost znečištěných dešťových vod bude před vypuštěním do recipientů upravena do 
souladu se standardem stanoveným nařízením vlády č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodno-
tách přípustného znečištění povrchových vod. Toto řešení je přijatelnější než využití a ohro-
žení ostatních ještě menších a zranitelnějších vodotečí (Jeruzalémský a Jesenický p.) nebo 
Líšnického potoka s jeho kaskádou rybníků. 

 Srážkové vody z povrchů silnic (s výjimkou silnic s nízkou intenzitou provozu) ozna-
čuje norma ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, za znečištěné. Zatížení reci-
pientů znečišťujícími látkami z dešťových splachů má poměrně krátkou expozici, časově vy-
mezenou trváním srážky a dobou odtoku po jejím ukončení. Největší koncentrace polutantů 
přinášejí první minuty odtoku (přibližně v rozmezí 5 až 15 minut). Po první odtokové vlně 
koncentrace polutantů rychle poklesne a převážně se pak omezí na opticky znatelný zákal 
způsobený jemnými zemními částicemi. Podle uvedené normy ČSN 75 6101 lze považovat 
dešťové vody po skončení oplachu znečištěných povrchů a po výplachu stok za neznečiště-
né. Podle článku 4.2.5. této normy má být čistící zařízení navrženo jen na objem znečiště-
ných dešťových vod, tj. do doby skončení oplachu znečištěných povrchů a po výplachu stok. 
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Čistící zařízení se doporučuje navrhovat především v závislosti na průtoku a jakosti vody ve 
vodním recipientu a ve vztahu k místním podmínkám. 

 Hydrologické podmínky recipientů nejsou pro odvádění silničních dešťových vod pří-
znivé. Z dvojice recipientů je zvláště zranitelný Vápenický potok, jehož povodí nad vyústěním 
silniční dešťové kanalizace (0,285 km2) zabezpečuje roční průměrný průtok jen 0,8 l/s a prů-
tok Q355 = 0 l/s. Povodí Milínského potoka (0,475 km2) zajišťuje částečně příznivější průměr-
ný roční průtok 1,3 l/s a průtok Q355 = 0,2 l/s, avšak odvádí větší množství znečištěných deš-
ťových vod. 

 Při průkazně malých průtocích obou recipientů, tj. Milínského a Vápenického potoka 
nabývá tak ještě více na významu velikost vyrovnávacích objemů, kterými se zabezpečí jak 
vyrovnání odtokových špiček, tak i vyrovnání výkyvů jakosti. 

 Znečištění dešťových vod a jeho průběh na dotčeném úseku silnice R4 není předmě-
tem soustavného sledování a dále uvedené analýzy a výpočty ředění proto vycházejí 
z obvyklých obecně platných hodnot, které lze považovat za orientační a spíše mírně pesi-
mistické. U ukazatelů souvisejících bezprostředně s intenzitou dopravy, např. NEL, by se 
rozšíření silnice mělo teoreticky i prakticky projevit zředěním ve zvýšeném objemu odtoku. 
Naproti tomu koncentrace chloridů ze zimního ošetření silnice, vázané na jednotku plochy, 
se projeví jednoznačně růstem vlivu o 100 %. 

 Nařízení vlády č.61/2003 Sb., nestanoví specifické emisní standardy ukazatelů pří-
pustného znečištění dešťových vod. Pro posouzení vlivu znečištěných dešťových vod na oba 
místní recipienty je významná příloha č.2 k nařízení vlády č.61/2003 Sb., která obecně for-
muluje v 9 bodech požadovaný a cílový stav jakosti vody ve vodním toku. V souvislosti 
s vypouštěním dešťových vod se zejména jedná o: 

 neporušenou samočisticí schopnost (bod č.1); 

 stav, při němž nedochází k nadměrnému rozvoji autotrofních organizmů a ke zvýšení 
produktivity vodního ekosystému, ani k závažné změně rozmanitosti vodních organizmů. 
(bod č.2.); 

 stav, při němž nedochází ke vzniku kalových lavic nebo pokrytí vodní hladiny pěnou, 
tuky, oleji nebo jinými látkami (bod č.4.); 

 stav, při němž nedochází v důsledku škodlivého působení látek ke změně produktivity 
vodního ekosystému ani k závažnému omezení druhové rozmanitosti vodních orga-
nizmů nebo překročení pro ně nejvýše přípustných hodnot dávky nebo objemové aktivity 
radionuklidů. bod (č.8.); 

 dosažení dobrého stavu vodních útvarů povrchových vod podle Rámcové směrnice 
2000/60/ES o vodní politice Společenství do 22.12. 2015. (bod č.9.). 

 Pro obvykle sledované ukazatele znečištění dešťových vod ze silnic je možné vychá-
zet z přílohy č.3., tab.1., která stanoví imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění 
povrchových vod pro chloridy (250 mg/l) a NEL (0,1 mg/l). 

Vliv znečištění recipientů NEL: 

 Charakteristika znečištění: 
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celoroční přerušované působení ve vazbě na dešťové srážky; ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

obvyklé koncentrace NEL v silně znečištěných vodních tocích…..0,3 mg/l; 

ojedinělé koncentrace NEL, např.ve vodách z vozovek, při tzv. letním oplachu, tj. po 
dešti s vydatností 6 mm po 10 dnech bez dešťových srážek 1 až 2 mg/l; 

imisní standard přípustného znečištění povrchových vod podle nařízení vlády 
č.61/2003 Sb., příloha č.3 - 0,1 mg/l; 

 Vliv na Vápenický potok: 

průtok Q355             0,0 l/s; 

max. srážkový přítok dešťovou kanalizací z rozšířené 4 pruhové silnice  
v úseku km 0,000 - 1,570       261,4 l/s; 

předpokládaná koncentrace NEL v dešťové vodě  
v prvních 5 minutách přítoku          1,5 mg/l; 

dtto v následujících 10 minutách přítoku         0,1 mg/l; 

předpokládaná koncentrace NEL v recipientu        0,0 mg/l. 

 Výpočet směšovací rovnicí pro Q355 = 0 l/s v recipientu nemá smysl, recipientem pro-
téká jen znečištěná, neředěná voda. Pro názornost je doloženo ředění pro průtok jednoleté 
vody Q1 = 0,2 m3/s (dle ČHMÚ). Výsledná koncentrace NEL v recipientu k = 0,66 mg/l. Vý-
sledná koncentrace NEL po smíchání v recipientu i při jednoletém povodňovém průtoku pře-
kračuje 6,6x imisní standard. Vliv je hodnocen jako velmi závažný a nepřijatelný. Požadavek 
na zachycování NEL je jednoznačný. 

 Vliv na Milínský potok: 

průtok Q355         

⇒ 

⇒ 

    0,2 l/s; 

maximální srážkový přítok dešťovou kanalizací  
z rozšířené čtyřpruhové silnice v úseku km 1,570 - 4,020   407,9 l/s; 

ostatní podmínky dtto Vápenický potok. 

 Výpočet směšovací rovnicí pro Q355 = 0,2 l/s v recipientu nemá smysl, recipientem 
protéká prakticky neředěná dešťová voda. Pro názornost je doloženo příznivější ředění od-
povídající průtoku jednoletého povodňového průtoku Q1 = 0,3 m3/s (dle ČHMÚ). Výsledná 
koncentrace NEL v recipientu k = 0,67 mg/l po smíchání v recipientu i při jednoletém povod-
ňovém průtoku překračuje 6,7x imisní standard přípustného znečištění povrchových vod. Vliv 
je hodnocen jako velmi závažný a nepřijatelný, tj. stupeň –2. Požadavek na zachycování 
NEL je jednoznačný. 

Vliv znečištění recipientů chloridy: 

 Charakteristika znečištění: 

sezónní znečištění v zimním období, vázané na dešťové srážky po předchozím zim-
ním ošetření vozovky 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

obvyklé koncentrace chloridů v silně znečištěných vodních tocích 450 mg/l 

ojedinělé koncentrace chloridů, např. ve vodách z ošetřených vozovek až 10 000 
mg/l 
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imisní standard přípustného znečištění povrchových vod podle nařízení vlády č. 
61/2003 Sb., příloha č.3 - 250 mg/l 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

 Výpočet koncentrací chloridů ze zimního ošetření silnice je proveden směšovací rov-
nicí a vzhledem k nulovým a nule blízkým hodnotám průtoků Q355 v obou recipientech je zvo-
len jako referenční průtok jednoletá povodeň Q1 a doba trvání dešťové srážky 30 minut. Spo-
třeba technické posypové soli je uvažována v množství 20 t na 1 km délky čtyřpruhové silni-
ce, dodaná v celkem 30 zásahových dávkách v průběhu zimního období. Na 1 zásahovou 
dávku chemického posypu připadá 0,66 t/km silnice. Technická posypová sůl obsahuje 60 % 
čistých chloridů a tomu odpovídá dávka 0,396 t čistých chloridů na 1 km silnice. Dešťový 
odtok smyje posypovou dávku během 30 minut. Koncentrace chloridů v recipientech před 
nátokem splachových vod ze silnice je uvažována hodnotou 150 mg/l. Překročení imisních 
standardů při průtocích Q355 je jednoznačně zřejmé. 

 Vliv na Vápenický potok: 

průtok Q1          0,2 m3/s 

objem referenční dešťové srážky 261,4 l/s při době 1 800 s         470,52 m3 

posypová dávka chloridů na úseku silnice 1,570 km   0,622 t 

 Výsledná koncentrace chloridů po smíšení v recipientu k = 813,9 mg/l i při jednole-
tém povodňovém průtoku překračuje 3,26x imisní standard přípustného znečištění povrcho-
vých vod. Vliv je hodnocen jako velmi závažný a nepřijatelný. 

 Využití Vápenického potoka pro vypouštění dešťových vod po zimním ošetření silnice 
je podmíněno zabezpečením vyrovnávacího objemu řádově v tis. m3. 

 Vliv na Milínský potok: 

průtok Q1            0,3 m3/s 

objem referenční dešťové srážky 407,9 l/s při době 1800 sec           734,22 m3 

posypová dávka chloridů na úseku silnice délky 2,450 km    0,970 t 

 Výsledná koncentrace chloridů po smíšení v recipientu k = 824,8 mg/l i při jednole-
tém povodňovém průtoku překračuje 3,2x imisní standard přípustného znečištění povrcho-
vých vod. Vliv je hodnocen jako velmi závažný a nepřijatelný. 

 Využití Milínského potoka pro vypouštění dešťových vod po zimním ošetření silnice je 
podmíněno zabezpečením vyrovnávacího objemu řádově v tis.m3. 

 Z analýzy potenciálních vlivů stavby na vodu vyplývá, že problematiku vlivů hodnoce-
ných jako velmi závažné a nepřijatelné vytváří konfliktní nepoměr mezi extrémně nízkými a 
zranitelnými průtoky v recipientech na jedné straně a srážkovými odtoky z povrchu silnice na 
straně druhé. Analýza prokázala překročení únosného zatížení Vápenického i Milínského 
potoka srážkovými odtoky po stránce kvantity i kvality. Využití recipientů je možné pouze za 
podmínky, že na vyústění dešťových kanalizací budou provedena opatření, kterými bude 
zabezpečeno: 

 Snížení špiček nárazových srážkových odtoků a jejich rozložení do prodlouženého ča-
sového intervalu s vyrovnaným odtokem. Ke splnění této podmínky je nutné odtok zadr-
žet v retenčním prostoru, jehož objem je předběžně odhadován na 350 m3 u Vápenické-
ho potoka a 550 m3 u Milínského potoka. 
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 Sedimentace usaditelných látek s možností strojního vyklízení a odvážení k likvidaci. 
Sedimentační objemy se předběžně odhadují na 500 m3 u Vápenického a 750 m3 u Mi-
línského potoka. 

 Zachycování vzplývavých látek, NEL. 

 Vyrovnání proměnlivých koncentrací chloridů ( a dalších rozpuštěných látek) zdržením 
ve vyrovnávacím prostoru. Ke splnění této podmínky je nutné odtok dešťové vody mísit 
s průtoky recipientů a zadržet je v objemech zabezpečujících výslednou koncentraci 
splňující imisní standard 250 mg/l. Odpovídajícími objemy jsou předběžně 3000 m3 na 
Vápenickém a 5000 m3 na Milínském potoce. 

 Předběžně stanovené vyrovnávací objemy 3 000 a 5 000 m3 splňují současně pod-
mínky prvních dvou výše uvedených bodů. Objemy požadované velikosti situované do pří-
rodního prostředí je vhodnější řešit jako otevřené přírodně upravené nádrže rybničního typu 
se zemní hrází, s vypouštěcím a regulačním objektem a s úpravou okolí adekvátní danému 
prostředí. Při průměrné hloubce vody 0,9 m půjde řádově o plochy hladiny 0,33 a 0,55 ha. 

 Třetí podmínka musí být řešena odděleně, nad vyrovnávacími nádržemi 

.I.5. VLIVY NA PŮDU 

realizace silnice R4 je trvalý zábor půdního fondu. V předmětném 

ází z normového šířkového uspořádání 

asnému tělesu silnice I/4 

Zábor zemědělské půdy 

ZPF je uvedena v kap. B.II.1. „Kvalitativní“ vyhodnocení je náplní 

 silničního tělesa dojde k trvalému záboru zemědělských půd těchto 

třída ochrany        6 600 m2, z toho BPEJ 

⇒ , tj. 

v samostatných objektech. Na Milínském potoce tuto podmínku pravděpodobně splní norné 
stěny ve stávající nádrži. 

 

D

 Nevratným vlivem 
úseku Háje - Milín se jedná především o zábor půdy lesní (km cca 0,000 - 1,200 a 2,800 - 
2,850) a zemědělské (1,200 - 2,800 a 2,850 - 4,020). 

 Výpočet záboru zemědělské a lesní půdy vych
rychlostní silnice (22,5 m) a z charakteristických příčných řezů obsažených v projektové stu-
dii. Podrobnější rozčlenění stavby na úseky v zářezu a na násypu neměl zpracovatel k dis-
pozici. Nově realizovaný jízdní pás sleduje niveletu stávající komunikace, takže parametry 
těchto terénních úprav budou shodné se stavem na současné I/4. 

 Přidání 1 jízdního pásu vlevo ve směru staničení k souč
znamená rozšíření silničního tělesa v průměru o 12 m (10,5 m šířka jízdního pásu včetně 
zpevněné krajnice + 3,0 m střední dělicí pás – 1,5 m krajnice stávající I/4).  

 

 Kvantifikace zábor 
této subkapitoly. 

 Rozšířením
BPEJ: 

 III. 

⇒ 5.32.01 - 1 úsek, délka cca 250 m, tj.     3 000 m2 

5.50.01 - 2 úseky, celková délka 250 m    3 000 m2  
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⇒ 

 IV. t z toho BPEJ 

⇒ 

 V. tř z toho BPEJ 

⇒ 

 

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 lesní porosty a pozemky určené k plnění 

u, tj. km 0,000 - cca 1,200. Rozší-
ní sm

 mapy k LHP v měř. 1:10 000 je současný koridor silnice I/4 (ostatní plocha dle 

R4 směrem k Milínu dojde k zásahu do PUPFL pouze 

sahu cca 

vat ve výši 1,20 ha. 

dem 

5.50.11 - 1 úsek, délka 50 m, tj.         600 m2 

řída ochrany      21 800 m2, 

⇒ 5.32.11 - 6 úseků, celková délka 1 700 m, tj.  20 400 m2 

5.32.11 - úprava MÚK Milín      1 400 m2 

ída ochrany        6 600 m2, 

⇒ 5.32.14 - 2 úseky, celková délka 200 m, tj.    2 400 m2 

5.67.01 - 2 úseky, celková délka 350 m, tj.    4 200 m2 

 Za les jsou ve smyslu zákona považovány
funkcí lesa (PUPFL). PUPFL tvoří lesní pozemky (v průměru cca 99 % celkové výměry lesa) 
a jiné pozemky (např. zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, políčka pro zvěř). Lesní 
pozemky se člení na porostní půdu (v průměru cca 99 % celkové výměry lesních pozemků) 
a bezlesí (např. plochy v trase produktovodů, lesní školky, některé nezpevněné lesní cesty, 
některé dočasné lesní skládky, okusové plochy pro zvěř). 

 Zábor lesa se týká téměř výhradně úvodního úsek
ře ěrem vlevo ve směru staničení zasáhne pozemky LZ Dobříš, vydané restituentům 
Koutným. 

 Dle
katastru nemovitostí) široký cca 40 m. Úzký pás mezi současnou silnicí I/4 a silnicí bývalou, 
(t.č. provozovanou jako lesní cesta) není, až na nevýznamnou výjimku - bezlesí č. 105 v dílci 
933-B, zařazen k PUPFL. Rovněž bývalá silnice, nyní lesní cesta, není zařazena k PUPFL. 
Skutečný zábor PUPFL lze tedy očekávat v rozsahu o cca 1/3 nižším, tj. blízkém 1,0 ha. 
Ke smýcení porostů dojde na ploše ještě menší (významný rozsah bezlesí č. 102 v dílci 
940-D a bezlesí č. 102 v dílci 933-C). 

 V celém dalším průběhu trasy 
v jediném místě. V km cca 2,800 míjí současná silnice I/4 malý lesík na skalnatém pahorku 
v polích. Lesík je v soukromém vlastnictví, jedná se o porostní skupinu 407-Ba-6 o celkové 
výměře 0,38 ha, z toho činí 0,24 ha porostní půda, 0,06 ha bezlesí č. 101 (silniční příkop) na 
západním okraji porostní skupiny a 0,08 ha bezlesí č. 102 (pole) ve východní části. 

 Rozšíření silnice směrem na východ bude znamenat zábor PUPFL v roz
0,15 ha. Zábor se týká bezlesí č.101 (v celém rozsahu) a porostní skupiny 407-Ba-6 (západ-
ní ze dvou částí, pravděpodobně dojde ke smýcení celého porostu a převedení porostní pů-
dy jeho východní části do bezlesí, v návaznosti na bezlesí č. 102). 

 Celkový zábor PUPFL pro těleso silnice R4 je možno očeká

 Rozsah dočasného záboru není v rámci dokumentace specifikován vzhle
k absenci relevantních podkladů. Pokud je doba dočasného záboru delší než 1 rok, včetně 
doby potřebné k uvedení do původního stavu, je nutno podat žádost k orgánu ochrany ZPF 
o odnětí (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 9).  
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 Při stavbách tohoto typu lze očekávat jeho rozsah mezi 20 - 30 % záboru trvalého. 
Všechny dočasně zabírané plochy je nezbytně nutné umístit mimo PUPFL. Podrobně bude 
dočasný zábor specifikován v rámci dokumentace k územnímu řízení.  

 

D.I.6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

 Vlivy na horninové prostředí budou spojeny pouze se vznikem zářezů. Z hlediska 
případné změny hydrogeologických poměrů není tento vliv klasifikován jako významný a jeho 
rozsah bude vzhledem k charakteru oběhu podzemní vody (viz výše) pouze lokální.  

 Také základové prostředí lze považovat za dostatečně únosné a stabilní. Pouze tam , 
kde silniční těleso překonává terénní sníženiny (km 0,050 - 1,050; 1,750 – 2,450; 2,860 – 
3,020; 3,540 – 3,640) s možným výskytem hladiny podzemní vody mělčeji pod terénem bu-
dou nutná opatření k zamezení přítoků v případě realizace stavební jámy. 

 Území s předpokládaným výskytem důlních děl protíná okrajově pouze úvodní část 
hodnoceného úseku (oblast jámy č. 16). Podle sdělení OBÚ Příbram z 12.7. 2002 (č.j. 1752-
140-Luk/Jan-02) byl rozhodnutím ÚBÚ č.j. 1014-I-54 v daném prostoru stanoven ochranný 
pilíř pro státní silnice Strakonice-Praha v km 54,0 – 55,0. Hornická činnost v tomto pilíři neby-
la podle OBÚ realizována. 

 Ve vztahu k ochraně podzemního zásobníku plynu Milín bude třeba v rámci dalších 
etap přípravy postupovat dle § 19 zák. č. 44/1988 Sb. v platném znění. 

 

D.I.7. VLIVY NA FLÓRU, FAUNU A EKOSYSTÉMY 

Bariérový efekt 

 Negativní ovlivnění fauny a ekosystémů lze očekávat zejména v souvislosti s bariéro-
vým účinkem stavby v prostředí. Široké silniční těleso se stává pro řadu živočišných druhů 
obtížně překročitelnou překážkou (týká se to především větších savců), která výrazně ome-
zuje či zcela zabraňuje volné migraci živočichů i rostlin. Přes ne zcela dořešenou problemati-
ku vymezení ÚSES v dotčeném území lze konstatovat, že nejméně na třech místech trasa 
silnice přetíná migrační trasy s funkcí biokoridoru (v km cca 0,300, km 2,350, km 2,900). 
K eliminaci těchto účinků v dalších fázích projektové přípravy lze doporučit: 

 stabilizaci a vymezení skladebných částí ÚSES v dotčeném území; 

 vyhodnocení funkčnosti těch částí, které jsou nebo budou v kontaktu s tělesem rychlost-
ní silnice; 

 zpracování migrační studie; 

 na podkladě výše uvedených dokumentů navrhnout konkrétní místa pro realizaci funkč-
ních a dostatečně kapacitních migračních průchodů. 
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Stanoviště zvláště chráněných druhů 

 V několika lokalitách se těleso R4 nebo jeho doprovodná zařízení dostávají nebo mů-
že dostat do kontaktu s lokalitami, v nichž byl zjištěn nebo je udáván výskyt zvláště chráně-
ných druhů rostlin (dle přílohy č.II Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 
Sb.): 

 v km 2,800 dojde při rozšíření silnice z I/4 na R4 k likvidaci ostrůvku výskytu zimostráz-
ku alpského (Polygala chamaebuxus); 

 v km cca 0,950 nebyl z důvodu termínu botanického průzkumu (pozdní léto) prokázán 
deklarovaný výskyt prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) západně od silnice I/4. 
ohrožení lokality je možné i ovlivněním vodního režimu (prameniště Jerusalemského po-
toka) rozšířením násypu východním směrem. Výskyt prstnatce májového nelze vyloučit 
ani v tomtéž místě staničení východně od silnice I/4. Zjištěný výskyt kosatce sibiřského 
(Iris sibirica) ve větší vzdálenosti východně od I/4 není ohrožen existencí vlastní stavby, 
nelze však vyloučit ohrožení v případě nešetrných zásahů v době její realizace; 

 výskyt prstnatce májového a upolínu evropského (Trollius altissimus) v lokalitě rybníka 
Jankovák (km cca 2,200) nebyl rovněž v srpnu 2003 potvrzen. Lze předpokládat, že rea-
lizace stavby de facto v trase původní silnice č. 4 nezasáhne přímo území, v němž se 
uvedené chráněné druhy mohou vyskytovat. Nebezpečím je možné ovlivnění vodního 
režimu v celé lokalitě; 

 nádrž pro záchyt znečištěných splachových vod na východní straně R4 (v km cca 0,200) 
musí být řešena především s ohledem na vyloučení rizika pro kvalitu vody ve Vápenic-
kém potoce, cca 500 m východněji po proudu se nachází lokalita „Nohavice“s dolože-
ným výskytem chráněných druhů rostlin (podklad AOPK ČR). Podrobně je tato proble-
matika diskutována výše (viz D.I.4.); 

 v km 2,800 dojde při rozšíření silnice z I/4 na R4 k likvidaci ostrůvku výskytu zimostráz-
ku alpského (Polygala chamaebuxus). 

 

Lesní porosty 

 Zásah do lesních porostů bude mít podobu úzkého pásu při západní hranici každé 
z dotčených porostních skupin: 

940-B-2z (rozšiřovací klín před km 0,000), 940-C-2z, 940-D-102 (bezlesí), 940-D-4, 940-D-6, 
933-A-1, 933-A-2, 933-A-3, 933-A-11, 933-B-2, 933-B-11, 933-B-105 (bezlesí), 933-C-4, 
933-C-102 (bezlesí), 932-A-4, 932-A-13, 932-A-101 (bezlesí - lesní cesta), 932-B-4, 932-B-
4z. 
 

Výběr z taxačních údajů pro dotčené lesní porosty dle příslušného LHP 
por. sk. plocha (ha) věk (r.) lesní typ zakm. dřevina + podíl (%) pozn. 
940B2z 0,26 23 4P1 7 SM90,BŘ10  
940C2z 0,32 23 4P1 8 SM80,BŘ10,OS10  
940D4 5,25 44 4G2 9 OL55,SM40,BŘ5  
940D6 4,27 65 4K1,4I1 9 SM70,BO30  
933A1 1,24 14 4K1,4G2 10 SM60,MD20,BK20  buřeň 
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por. sk. plocha (ha) věk (r.) lesní typ zakm. dřevina + podíl (%) pozn. 
933A2 2,61 26 4K1 9 SM65,MD15,BK15,BO5  
933A3 0,56 40 4G2,4K1 7 BK35,SM30,MD25,LP10  
933A11 4,36 - 4I1 7 (SM92,BO6,MD2) x 
933B2 0,40 26 4I1 9 SM100  
933B11 4,62 - 4I1,4K1 7 (SM65,BO30,MD5) y 
933C4 1,73 50 4G2 9 OL65,SM30,OS5  
932A4 0,96 41 4K3 10 BK30,DB20,BŘ20,DBČ10,OS10,BO5,MD5  
932A13 0,40 137 4P1 8 SM95,BO5  
932B4 1,99 42 4K3 9 SM30,DB20,BO10,JV10,BŘ10,LP10,OS10  
932B4z 0,42 42 4K3 9 BO40,LP40,OS20  
407Ba6 0,24 62 3K3 6 BO60,MD30,BŘ10 soukr. 
x – v současnosti vytěženo, zalesnění SM,MD,BK,  
y – dtto, zalesnění SM,BK. 
Bezlesí č.: 940D102, 933B105, 933C102, 932A101, 407Ba101 (soukr. vlastník). 

 

 Z hlediska lesní typologie jsou dotčené lesní porosty klasifikovány následovně: 

  4P1 - 2 úseky, celková délka    200 m; 

 4I1 - 2 úseky, celková délka    250 m; 

 4G2 - 1 úsek, celková délka    300 m; 

 4K1 - 1 úsek, celková délka    250 m; 

 4K3 - 1 úsek, celková délka    150 m; 

 4O1 - 1 úsek, celková délka    100 m; 

 3K3 - 1 úsek celková délka      50 m. 

 Z hlediska věkové struktury dotčených porostů je třeba počítat s tím, že cca z 50 % 
budou zasaženy budou zasaženy mladší věkové skupiny. (do stupně 5).  

 Vlivy na lesní porosty, kromě jejich předčasného smýcení a trvalého záboru ploch 
PUPFL), lze považovat za méně významné. Ekologická a ekostabilizační hodnota konkrét-
ních porostů není nadprůměrně vysoká. Rozšíření průseku pro silniční těleso v počáteční 
lesní části trasy bude znamenat relativně vyšší ohrožení odkrytých porostních stěn bořivými 
větry. Vzhledem k utváření reliéfu a vztahu převažujícího směru větrného proudění k trase 
silnice R4 není toto riziko vysoké. 

 

Ostatní zeleň 

 Bylinný podrost v lesní části trasy R4 je do značné míry ruderalizován 
a synantropizován, a to především z důvodu existence původní silnice č. 4. Její části v lese 
jsou převážně zachovány, slouží jako lesní cesty. V jejich okolí se vyskytuje řada menších 
černých skládek. odpadů.  

 Ostatní (nelesní) dřevinná zeleň v krajině bude negativně ovlivněna zejména v „les-
ním“ úseku trasy, kde úzký pás lesních dřevin mezi současnou silnicí I/4 a bývalou silnicí č. 4 
není zařazen k plochám PUPFL. Jedná se o mladší a středněvěké dřeviny, převažují bříza, 
modřín a smrk, méně často se vyskytují i borovice, dub, osika, olše, vrba jíva.  
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 Svahy násypu v km cca 0,950 jsou osázeny krátkou oboustrannou linií dožívajících 
pyramidálních topolů vlašských. Minimálně východní strana stromořadí (několik kusů stromů) 
bude skácena. Jednotlivé proschlé topoly se nacházejí na východním okraji silnice ještě na 
úrovni km cca 1,700.  

 V km cca 1,900 se ve vzdálenosti cca 15 m východně od silnice I/4 nachází polní 
„kázek“ s drobným skalním výchozem a několika kusy dřevin. Je pravděpodobné, že přede-
vším v době výstavby silnice R4 bude jeho existence dotčena.  

 V km 2,350 se dochovala část oboustranného stromořadí středněvěkých jasanů 
ztepilých a několika kusů topolů vlašských podél bývalé silnice č. 4, celkem cca 30 kusů dře-
vin. Při realizací stavby zřejmě bude nutno skácet dřeviny na západní straně bývalé silnice 
č. 4, tj. mezi I/4 a č. 4, rovněž i mladší olšinu u drobného vodního toku při propustku pod I/4. 
Pravděpodobně bude možno zachovat východní stranu stromořadí.  

 V km cca 3,400 se rozšíření tělesa silnice východním směrem dotkne okrajové části 
extenzivního ovocného sadu a jeho obvod lemujících křovin.  

 

D.I.8. VLIVY NA KRAJINU 

 Krajinný ráz je kategorií v čase proměnnou a do značené míry subjektivní. Přesto lze 
konstatovat, že realizací komunikace R4 dojde ke zdůraznění silničního tělesa jako výrazné-
ho liniového prvku v území. Vzhledem k tomu, že rozšířená komunikace respektuje niveletu 
stávající silnice, bude „vizuální zdůraznění“ nové komunikace spojeno pouze s jejím rozšíře-
ním bez nároků na vznik nových prvků výrazně měnících vertikální a horizontální rozměr 
dotčených krajinných prostorů (násypy, mostní konstrukce). Každá jiná varianta generující 
změnu výškového nebo směrového řešení silničního tělesa bude nutně spojena 
s výraznějším zásahem do krajiny.  

 Z tohoto důvodu je navrhované řešení spočívající v posílení významného silničního 
tahu přebudováním stávající silnice I/4 na rychlostní silnici R4 přidáním 1 jízdního pásu vlevo 
ve směru staničení, klasifikováno jako optimální z hlediska minimalizace dopadů na krajinný 
ráz. Každá jiná varianta generující změnu výškového nebo směrového řešení silničního těle-
sa bude nutně spojena s výraznějším zásahem do krajiny. 

 

D.I.9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

Hmotný majetek 

 Na základě výpočtů prezentovaných v kap. D.I.3. je pravděpodobné, že nebude mož-
né zajistit požadovanou úroveň protihlukové ochrany u obytných objektů v lokalitě Ztratilka 
(Buk). Pokud bude v dalších fázích projektové dokumentace tento předpoklad potvrzen, bu-
de třeba rozhodnout o změně funkčního využití obou objektů a v krajním případě o jejich 
demolici. 

 Další obytná zástavba nebude výstavbou ani provozem na komunikaci výrazněji do-
tčena. 
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 V průběhu výstavby nelze vyloučit zhoršení přístupu do areálu fy Eurotrans. Pokud 
k této situaci dojde bude nutné zabezpečit náhradní přístupovou komunikaci. Obdobné opat-
ření lze předpokládat i v případě areálu vrakoviště firmy JI-PO, pokud bude jeho existence 
potvrzena v rámci změny územního plánu obce Milín. 

 Povrchová ani podzemní část PZP Milín nebudou stavbou dotčeny. Případné poža-
davky na technické řešení křížení vvtl. plynovodů tělesem rychlostní komunikace budou ře-
šeny v dalších fázích projektové přípravy záměrů (DÚR).  

 V úseku od km 2,040 (Buk) - 3,300 (hřbitov Milín) se stavba silnice R4 dostává do 
těsného podélného i příčného kontaktu s vodovodem DN 160 V souběhu délky 1 220 m do-
jde také dvakrát k příčnému křížení s trasou a k dalšímu křížení v prostoru navrhovaného 
přemostění na přeložce silnice III/11812. Vzhledem k nutnosti zachování přístupu 
k vodovodu při opravách a k zachování dostatečné hloubky uložení vodovodního potrubí je 
zřejmé, že některé úseky vodovodu bude nutné zabezpečit a v některých provést přeložku.  

 Ochranné pásmo vodovodu (do průměru 500 mm) je stanoveno zákonem č.274/2001 
Sb. vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí. Vlastníkem dotčeného vo-
dovodu je Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram a provozovatelem AQUA Příbram 
s.r.o. Přesnější vymezení vodovodních úseků vyžadujících provedení úprav a přeložek bude 
možné provést až ve fázi zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. 

 Kolise stavby silnice s vodovodem je řešitelná a při včasné přípravě nebude zásobo-
vání obyvatel vodou ohroženo.  

 

Kulturní a historické památky 

 Kulturní a historické památky podléhající ochraně dle zák. č. 20/1987 Sb. v platném 
znění nebudou posuzovaným záměrem dotčeny. 

 Slivický památník obětem II. světové války je situován cca 200 m od západně komu-
nikace mimo dosah případných vlivů.  

 Také milínský hřbitov situovaný při staré silnici č. 4 nebude provozem R4 dotčen. 
určité riziko poškození existuje pouze v etapě výstavby v souvislosti s dopravou na staveniš-
tě či pojezdy stavebních mechanismů. Specifikace opatření k eliminaci tohoto vlivu bude ře-
šena v rámci programu organizace stavby. 

 V úseku, kde těleso R4 protíná zónu předpokládaných archeologických nálezů Koně-
topy – Buk (cca km 1,900 – 2,700) doporučujeme s předstihem realizovat předběžný archeo-
logický průzkum. 

 

 

D.II. Rozsah a význam zjištěných vlivů 

 

 Rozsah výše popsaných vlivů zůstane prakticky ve všech případech omezen na blíz-
ké okolí komunikace.  
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 Pouze v případné nezvládnutí záchytu a zneškodnění znečištěných splachových 
z povrchu komunikace a jejich soustředěný odtok do Vápenického a Milínského potoka je 
spojen s rizikem zhoršení jakosti vod ve větších oblastech povodí včetně degradace biotopů 
přímo či nepřímo vázané na tyto vodoteče. K vyloučení tohoto rizika navrhuje dokumentace 
konkrétní řešení specifikované v kap. D.I.4., D.III. a D.IV. 

 Umístění a rozsah záměru vylučují možnost vlivů přesahujících státní hranice. 

 

 

D.III. Rizika při možných haváriích a nestandardních stavech 

 

 Podle zákona o vodách se za havárii vždy považují případy závažného zhoršení ne-
bo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, 
zvlášť nebezpečnými látkami, případně radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady. Dále se 
za havárii považují poruchy a závady zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odklá-
dání výše uvedených látek, pokud takovému vniknutí předcházejí. 

 Nejzávažnějšími havarijními situacemi na silnicích jsou velkoobjemové úniky ropných 
látek z havarovaných cisteren. Významným a účinným způsobem ochrany je prevence. 
V řešení připravovaném pro rozšíření silnice R4 je aktivním preventivním článkem ochrany 
silniční dešťová kanalizace v celé délce silničního úseku od km 0,000 do 4,020. Havarijní 
úniky k nimiž dojde na ploše silnice, včetně krajnice, budou zachyceny dešťovými vpustěmi 
a kanalizací odvedeny do záchytných nádrží situovaných před vyústěním dešťových stok do 
recipientů, tj. do Vápenického a Milínského potoka. Záchytné nádrže budou vybaveny zaří-
zením pro separaci vzplývavých látek. Projektová studie rychlostní komunikace R4, Háje-
Milín kromě toho počítá s tím, že do vybraných revizních šachet dešťové kanalizace budou 
osazena stavítka, která mohou být v případě potřeby využita k zadržení a odčerpání havarij-
ního úniku ještě před jeho přítokem do záchytné nádrže.  

 Ostatní vodoteče v hodnoceném úseku jsou uspořádáním kanalizace před úniky 
škodlivých látek plně izolovány. 

 Povinnost vypracovat havarijní plán ukládá § 39 vodního zákona. Náležitosti havarij-
ního plánu a nakládání se závadnými látkami stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláš-
kou. 

 V etapě výstavby silnice se možné havarijní úniky omezují na menší objemy z náplní 
malého počtu stavebních mechanizmů. Pravděpodobnost havarijních úniků je proto menší 
jak počtem možných havarijních situací, tak i objemem uniklých látek. Pro období výstavby 
bude nutné zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán, kterým bude vyhrazen pro 
manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami pouze jeden prostor, zabezpe-
čený pro plnění této funkce. 
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříz-
nivých vlivů 

 

D.IV.1. FÁZE PŘÍPRAVY 

 V dalších stupních projektové dokumentace prověřit reálnost a efektivnost zajištění pro-
tihlukové ochrany obytného domu západně osady Buk (RB1), který je situován v těsné 
blízkosti nově budované komunikace. V případě prokázání nemožnosti dodržení plat-
ných hlukových limitů prověřit možnost změny funkčního využití. 

 V dalších stupních projektové dokumentace provést zpřesnění akustických výpočtů na 
základě dostupných dat.  

 V dotčeném území posuzovaného úseku neumisťovat zařízení související se stavbou 
(stavební dvory, deponie materiálu, obalovnu drtí, zařízení na mytí vozidel a stavebních 
mechanismů), u nichž lze předpokládat zvýšenou prašnost nebo riziko úniku škodlivých 
látek.  

 Přechod silničního tělesa přes Jeruzalémský potok v km 0,970 řešit mostní konstrukcí 
bez zásahu plochy do pramenního mokřadu. 

 Vyústění silniční dešťové kanalizace v km 0,220 řešit s ohledem na ochranu pramenní-
ho mokřadu Vápenického potoka před znehodnocením nárazovými dešťovými odtoky 
po stránce kvantitativní i kvalitativní. Kromě prostorově odděleného zachycování rop-
ných látek, NEL a sedimentace je nutné vytvořit dostatečný retenční objem pro vyrovná-
ní špičkových dešťových odtoků v množství i jakosti a to zejména s ohledem na odtok 
zasolených vod ze zimní údržby. Vyrovnávacím objemem musí být zajištěno ředění 
a mísení odtoku chloridů do úrovně stanovené imisním standardem přípustného znečiš-
tění povrchových vod 250 mg/l. Požadovaný retenční objem vytvořit formou rybniční ná-
drže se zemními hrázemi a úpravou okolí do přírodě blízkého území. 

 Přehodnotit ochranu zranitelného režimu a jakosti Milínského potoka pod vyústěním 
silniční dešťové kanalizace v km 4,020 před nárazovými dešťovými odtoky. Dokumenta-
ce EIA zpochybňuje účinnost stávající železobetonové sedimentační a záchytné nádrže 
a možnost eliminace zvýšeného objemu srážkového odtoku v případě existence rozší-
řeného silničního tělesa. Parametry stávající nádrže je nutné detailně přehodnotit ve 
vztahu k současným platným požadavkům na ochranu vod a zabezpečit podmínky jak 
pro vyrovnání objemu odtoku, tak i pro vyrovnání koncentrací chloridů ze zimní údržby 
vozovky. Vyrovnáním objemu musí být zajištěno ředění a mísení odtoku chloridů do 
úrovně stanovené imisním standardem přípustného znečištění povrchových vod 
250 mg/l. Požadovaný retenční objem vytvořit formou rybniční nádrže se zemními hrá-
zemi a úpravou okolí do přírodě blízkého území. 

 Na lokalitách sledovaných v této dokumentaci realizovat botanický průzkum v jarní části 
vegetačního období. („jarní aspekt“). 

 Požádat orgány ochrany přírody o stabilizaci vymezení skladebných částí ÚSES 
v dotčeném území a vyhodnocení funkčnosti těch částí, které jsou nebo budou 
v kontaktu s tělesem rychlostní silnice.  
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 V rámci DÚR na podkladě migrační studie navrhnout konkrétní místa pro realizaci 
funkčních a dostatečně kapacitních migračních průchodů. 

 V rámci DÚR vyčíslit přesný rozsah trvalých a dočasných záborů půdy, stanovit bilanci 
zemin a navrhnout způsob nakládání se skrývkovými zeminami. 

 Navrhnout takové úpravy LHP, které s předstihem umožní stabilizaci dotčených lesních 
porostů. 

 Provést předběžný archeologický průzkum v trase rozšířené komunikace se zaměřením 
na zónu Konětopy – Buk a v případě požadavku orgánu památkové péče zpracovat pro-
jekt záchranného archeologického průzkumu. 

 V rámci DÚR zpracovat studii možného ovlivnění okolní obytné zástavby a přírodně 
hodnotných lokalit výstavbou a provozem doprovodné komunikace. Výsledky studie 
promítnout do její projektové přípravy. 

 V rámci programu organizace stavby navrhnout organizaci staveništní dopravy tak, aby 
byl minimalizován vliv na areál milínského hřbitova. 

 V rámci DÚR vymezit úseky vodovodních řadů vyžadující provedení úprav a přeložek 
vyvolaných stavbou komunikace.  

 

D.IV.2. FÁZE VÝSTAVBY  

 Kromě havarijního plánu pro etapu výstavby vypracovat i havarijní plán pro dobu provo-
zu silniční dešťové kanalizace a jejích záchytných, sedimentačních a vyrovnávacích ná-
drží. 

 Před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných 
druhů v trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti a v případě potřeby zajistit jejich 
přemístění do srovnatelných biotopů. 

 Respektovat ochranná pásma stávajících vodovodních řadů. V předstihu před zaháje-
ním prací na rozšíření silnice R4 a na přeložce silnice III/11812 zabezpečit úpravy a pře-
ložení stávajících vodovodních řadů DN 160 a DN 110 v prostoru křižovatky Buk 
a DN 160 v podélném souběhu s R4 v úseku Buk-Milín. 

 Do podmínek závazných pro právnické i fyzické osoby podílející se na realizaci stavby 
zahrnout: 

povinnost vybavit staveniště prostředky pro záchyt úkapů a jiných úniků ropných lá-
tek; 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

pro stavební práce používat pouze dopravní a stavební mechanismy, jejichž technic-
ký stav vylučuje únik látek ohrožujících vodu a půdu, mechanismy vybavit vanami pro 
záchyt úniků ropných látek; 

každou havárii nebo vážnou poruchu spojenou s únikem provozních náplní pracov-
ních mechanismů okamžitě hlásit příslušným orgánům a neprodleně zajistit celkovou 
asanaci; 
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povinnost zajistit zneškodnění veškerých odpadů vzniklých při výstavbě a z údržby 
stavební techniky a dopravních prostředků v souladu s požadavky zákona č. 185/201 
Sb. v platném znění; 

⇒ 

⇒ povinnost zamezit zvýšené prašnosti skrápěním ploch staveniště. 

 Kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu. Postupovat v souladu s ČSN DIN 
18 920 (ochrana stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních činnos-
tech). 

 Zajistit důslednou rekultivaci ploch v okolí silničního tělesa, dotčených v průběhu vý-
stavby převedením na původní využití nebo s využitím trvalých travních porostů a pů-
vodních dřevin napojit tyto plochy na okolní zeleň. 

 Dle projektu schváleného příslušným orgánem postupně provádět ozelenění silničního 
tělesa. Pro výsadbu použít výhradně původní druhy dřevin odpovídající místním pod-
mínkám. V postupu výsadby zohlednit prevenci vzniku erozních rýh. 

 

D.IV.3. FÁZE PROVOZU 

 Zabezpečit pravidelné vyklízení kalů ze sedimentačních, záchytných a vyrovnávacích 
objemů na Vápenickém a Milínském potoce a jejich odvoz k likvidaci odpovídající jejich 
začlenění do kategorie nebezpečných odpadů (13 05 01, 13 05 02 a 13 05 03). 

 Zajistit péči a údržbu doprovodné zeleně minimálně po dobu 5ti let od ukončení stavby, 
aby mohla postupně plnit požadované funkce. 

 V pravidelných intervalech monitorovat úroveň hlukové zátěže na okraji přilehajících 
částí zástavby sídel Jesenice a Buk. 

 

 

D.V. Metody prognózování, výchozí předpoklady 

 

D.V.1. POUŽITÉ METODICKÉ POSTUPY 

Ovzduší 

 Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet imisních charakteristik 
je větrná růžice charakteristická pro danou oblast, která popisuje proudění ve vybrané lokali-
tě za různých rozptylových podmínek. Použité větrné růžice, zpracované Českým hydrome-
teorologickým ústavem, jsou rozděleny na šestnáct základních směrů proudění (S, SSV, SV, 
...), tři třídy rychlosti větru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a pět tříd stability. Výsledné imisní charakte-
ristiky jsou vypočteny odděleně pro všechny třídy stability a rychlosti větru, tedy pro každý 
typ rozptylových podmínek, který se může vyskytovat v zájmové oblasti.  

 Pro vyhodnocení kvality ovzduší byl použit model ATEM. Jedná se o gaussovský 
disperzní model rozptylu znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě podrobných kli-
matologických a meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení rovnice difúze 
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pasivní příměsi v atmosféře. Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci 
oxidu dusnatého na oxid dusičitý. Model ATEM je v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. uveden 
jako jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. 

 Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území. Výsledky 
modelových výpočtů poskytují následující imisní hodnoty: 

 průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek (model umožňuje stanovit 
koncentrace cca 60 organických a anorganických látek); 

 maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty; 

 dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi; 

 podíly jednotlivých skupin zdrojů; 

 příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění; 

 směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených krátkodobých koncentrací. 

 

Hluková zátěž 

 Pro posouzení výhledového hlukového zatížení ve vybraných lokalitách byl zvolen 
počítačový model pro výpočet hluku z dopravy Hluk+ ver. 4.2.+ pásma, který v sobě integruje 
metodiku pro výpočet hluku z dopravy z března 1996 (MŽP ČR). 

 Na základě grafického zadání konkrétní situace, včetně dat nutných pro charakteristi-
ku komunikace a dopravního proudu, umožňuje tento model: 

 simulaci podélného profilu trasy, včetně uvažování zářezů, násypů a estakád a jejich vliv 
na šíření zvukových vln; 

 výpočet polohy charakteristických izofon LAeq; 

 výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech. 

 Komunikace byla rozdělena do homogenních přímkových úseků, které mají společ-
nou intenzitu a skladbu dopravy, podélný sklon a výšku násypu nebo hloubku zářezu. Sou-
částí výpočtu je i zohlednění hluku z železniční dopravy, která má v dané oblasti zásadní 
význam. Prostředí, ve kterém dochází v extravilánu k šíření zvukových vln, bylo hodnoceno 
jako pohltivé. 

 Novelizovaná metodika z roku 1996 uvažuje s koeficientem F1p, který zohledňuje 
předpoklad obměny současného vozového parku za vozidla s nižší hlukovou emisí. V roce 
2005 předpokládá metodika ukončení plné obměny a dosažení standardu současných tech-
nologicky nejpokročilejších vozidel. 

 Jako rozhodující faktor je uvažováno zasažení obytné zástavby hlukem z dopravy 
ve dne a splnění limitu Leq(A) = 55 dB ev. limitu Leq(A) = 60 dB, který vychází z možné ko-
rekce +5 dB na blízkost hlavní komunikace, kde je hluk z ní převažující. Výpočet hluku 
v nočních hodinách byl v této fázi projektové dokumentace proveden pouze jako doplňující 
vzhledem k obtížnosti stanovení procentuálního podílu automobilové dopravy v této části dne 
v návrhovém období.  
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Vlivy na vodu 

 Základní faktografické údaje pro prognózování vlivů na vodu byly převzaty 
z aktuálních podkladů Českého hydrometeorologického ústavu a z platných technických no-
rem ČSN oboru vodního hospodářství a dopravy. 

 

D.V.2. VSTUPNÍ PODKLADY 

Podklady 

 ŘSD ČR: Studie Rychlostní silnice R4 úsek Háje - Milín, Praha (Ing. M. Volný 11/2001) 

 Böhm S., Brechler J., Píša V., Pretel J., (1995): Air Quality in the Capital of Prague 
(Czech Republic), Proceedings of the 2th CCMS/NATO Technical Meeting On Air Pollu-
tion Modelling and its Aplication, Nov. 6-10, 1995, AMS, Baltimore, MD, USA 

 Svoboda J.: Numerical modeling of the atmospheric boundary layer over a hilly landsca-
pe. Stud. geoph. geod. 1990, 34, 167-184 

 U. S. Environmental Protection Agency: User's Guide for the Industrial Source Complex 
(ISC2) Dispersion Models. Volume II – Description of Model Algorithms. Research Tri-
angel Park, North Carolina 1992 

 ŘSD ČR: Podkladové údaje k modelovým výpočtům, Praha 2003 

 DHV CR, ATEM: Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek na území Středo-
českého kraje, etapa B – modelové výpočty, Středočeský kraj, 2003 

 Stěnička, Meller – Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb 1987 

 Nový – Hluk a otřesy 1980 

 Drkal, Nový – Větrání a snižování hluku kotelen 1989 

 Stěnička – Šíření a vyzařování hluku konstrukcemi – ČSVTS 1990 

 Hluk Plus ver. 4.2 + pásma 

 P. Nelson – Transportation Noise Reference Book – Thames – 1988 

 J. Havránek – Hluk a zdraví 1990 

 Státní politika životního prostředí, MŽP 2001 

 ÚPN VÚC okresu Příbram. Haloun, J. a kol., Praha, 11/2001. Schválen usnesením 
zastupitelstva Středočeského kraje č. 1-9/2002/ZK ze dne 12.6. 2002 

3 
 Mladý, L. a kol.: Generel lokálního ÚSES (celkem 9 k.ú., mj. též Háje u Příbramě a 

Konětopy). MGM Praha, 11/199

 Dejmal. I.: Generel lokálního ÚSES (celkem 11 k.ú., mj. též Milín, Stěžov). Ivan Plicka 
studio Praha, 11/1994 

 ÚPN SÚ Milín. Ivan Plicka studio Praha, 02/1997 

 ÚPN O Háje. Návrh. Sdružení ÚP-MAPO, Fousek a kol., 01/2001 
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 LHP pro LHC Vysoký Chlumec na období 1.1.1994 – 31.12.2003. ÚHÚL Brandýs n.L., 
pobočka Stará Boleslav, 1993 

 LHP pro LHC Milevsko na období 1.1.2001 - 31.12.2010. Lesprojekt Kroměříž, s.r.o., 
2000 

 LHP pro LHC Spálené Poříčí na období 1.1.2001 - 31.12.2010. Lesprojekt Stará Bole-
slav, s.r.o., 2000 

 LHP pro LHC Mníšek na období 1.1.1999 - 31.12.2008. Lesprojekt východní Čechy, 
s.r.o., Hradec Králové, 1998 

 LHO – Okresní úřad Příbram, zařizovací obvod Rožmitál, na období 1.1.2000 - 31.12. 
2009. Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o., 1999 

 Nadregionální a regionální ÚSES ČR - územně-technický podklad MMR ČR, Praha, 
1996 

 Culek, M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Praha, 1996 

 Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa. In: Studia geographica 16. Brno, 1971 

 Czudek T. a kol: Geomorfologické členění Československa. In: Studia geographica. 
Brno, 1972 

 Podklady OkÚ Příbram, AOPK ČR středisko Praha, Okresní muzeum Příbram (Hornické 
muzeum Březové Hory 

 

Legislativa  

 Nařízení vlády č. 502 z 30.12.2000 o ochraně zdraví před nadměrným hlukem a vibra-
cemi 

 Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povr-
chových vod 

 Vyhláška MZe č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí 

 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 

 Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  

 Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

 Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10. 1996, 
č.j. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze ZPF 

 Vyhláška MZe ČR č. 546/2002 Sb.  
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 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích  

 Vyhláška MZe ČR č. 77/1996 Sb.  

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

 Věstník MŽP ČR č. 3/1997 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

 Vyhláška MF ČR č. 279/1997 Sb.  

 Vyhláška MZe ČR č. 55/1999 Sb.  

 

 

D.VI. Nedostatky a neurčitosti ve znalostech 

Ovzduší 

 Pro modelové výpočty kvality ovzduší nebyly k dispozici údaje o celkové imisní situaci 
(imisním pozadí) k roku 2010. Do výpočtu byly proto zahrnuty pouze úseky řešené ko-
munikace. 

 Při zpracování studie byla známa všechna fakta, potřebná k posouzení vlivů záměru na 
kvalitu ovzduší. Vypočtené emisní a imisní hodnoty jsou ovšem platné v rámci zadaných 
vstupních údajů. 

 

Hluk 

 Vzhledem k tomu, že podkladem k akustickým výpočtům byly mapové podklady (ZM ČR 
1:10 000), dochází místy ke stavu, kdy ve výpočtu není zohledněn aktuální stav výstav-
by. Některé zjištěné stavby byly do mapových podkladů doplněny na základě místního 
šetření. 

 Zjednodušení tvaru terénu použitím rovinného modelu šíření zvukových vln. 

 Neurčitosti plynou i z omezené míry přesnosti použitých metodik a softwarového vyba-
vení. 

 Není přesně stanoven termín realizace a zprovoznění přeložky, odhaduje se k roku 
2015. 

 Všechny tyto nejasnosti budou v budoucnu vykazovat stále menší míru nepřesnosti. 
Například s blížícím se termínem budou stále přesnější odhady intenzity a skladby vozidel. 
Lze očekávat, že s rostoucím počtem automatických sčítačů dopravy budou přesnější infor-
mace i podílu noční dopravy na nejdůležitějších komunikacích ČR. Postupným vývojem me-
todiky a modelu Hluk+ nebo použitím obdobných zahraničních modelů pro modelování šíření 
hluku bude možné dosahovat i přesnějších výsledků a lepší shody s měřením 
i v komplikovaných situacích. 
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Půda 

 Přesnější rozčlenění stavby na úseky v zářezu a na násypu včetně údajů o výšce těchto 
úseků nebylo k dispozici. 

 

Příroda a krajina 

 Vzhledem k termínu zadání a zpracování dokumentace nemohl být proveden botanický 
průzkumu v jarním období. 

 V rámci územních plánů dotčených sídel není sjednoceno vymezení skladebných částí 
ÚSES. 

 

 
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

Posuzovaná stavba - silnice R4 – je navržena a posuzována jako invariantní. Vzhle-
dem k tomu, že rozšířená komunikace směrově i výškově respektuje těleso stávající komuni-
kace je toto řešení považováno za nejšetrnější z hlediska vlivů na složky životního prostředí.  

 

 
F. ZÁVĚR 

 

 Předložená dokumentace posuzuje záměr přestavby a rozšíření silnice I/4 v úseku 
Háje - Milín (okr. Příbram) na rychlostní silnici kategorie R 22,5/100. Důvodem pro realizaci 
je posílení tohoto dálkového tahu, který propojujícího Prahu s Příbramskem a dále s jižními 
Čechami (Písecko, Strakonicko, Vimpersko, centrální oblast Šumavy) a v mezinárodních 
souvislostech zajišťuje, přepravní vazby směřující od Prahy do prostoru Podunají - Pasov.  

 Koncepčně je navržené technické řešení založeno na doplnění současného polovič-
ního profilu na cílové čtyřpruhové, směrově dělené uspořádání přidáním dvou jízdních pruhů 
k východnímu okraji stávajícího silničního tělesa.  

 Tento koncepční přístup je zcela v souladu se schválenou Státní politikou životního 
prostředí ČR, která ve svých environmentálních požadavcích na dopravní politiku doporučuje 
„… při modernizaci silniční sítě využívat především stávající silnice, popřípadě. jejich korido-
ry a omezit tím fragmentaci krajiny novými trasami“. 

 V rámci posouzení v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. nebyly zjištěny závaž-
né vlivy na složky životního prostředí vylučující realizaci záměru. Pro eliminaci zjištěných 
vlivů byla navržena omezující opatření specifikovaná v kap. D.IV. 

 Podrobnější shrnutí je prezentováno v následující části G. 
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

 Předmětem posouzení je stavba rychlostní komunikace R4 v úseku Háje - Milín (kraj 
Středočeský, okres Příbram). Jedná se o rozšíření tělesa stávající dvoupruhové silnice I/4 
o další jízdní pás (2 jízdní pruhy) směrem východním. Celková délka úseku je 4,020 km. 
Součástí záměru jsou dále související stavba přeložky silnice III. třídy č. 11812 řešící mimoú-
rovňové křížení západně od sídla Buk . 

 Celkově jsou zjištěné vlivy (až na níže uvedené výjimky) hodnoceny jako málo vý-
znamné. Jejich rozsah zůstane prakticky ve všech případech omezen na blízké okolí komu-
nikace.  

 

Vlivy na obytnou zástavbu 

 Posuzovaný úsek silnice R4 je veden mimo zastavěná území přilehlých obcí. Přímý 
dopad na obytnou zástavbu byl identifikován pouze v lokalitě Ztratilka, kde se rozšířené sil-
niční těleso dostane do bezprostřední blízkosti přilehlého objektu.  

 

Ovzduší 

 Změny imisní zátěže způsobené rozšířením stávající komunikace budou vzhledem 
ke stanoveným imisním limitům v r. 2015 nízké. 

 Před realizací se podíl stávající silnice I/4 na celkové imisní zátěži bude pohybovat 
u průměrných ročních koncentrací NO2 okolo 5 % imisního limitu pro rok 2015. Celková imis-
ní zátěž dotčeného území se v tomto období bude pohybovat okolo 30 % imisního limitu. 
V případě maximálních hodinových koncentrací se vypočtené hodnoty pohybují do 15 % limi-
tu (pozaďové koncentrace lze očekávat na úrovni 15 – 20 % limitu).  

 Realizací dalších jízdních pruhů je možné očekávat snížení příspěvků ze silnice R4 
nejvýše o 0,5 % imisního limitu u průměrných ročních koncentrací i maximálních hodinových 
koncentrací NO2. Tento pokles bude ovšem vyrovnán příspěvky z doprovodné komunikace 
vedené prakticky v souběhu se silnicí R4. 

 Příspěvek hodnocené komunikace na průměrné roční koncentrace benzenu se podle 
modelových výpočtů bude v roce 2015 pohybovat pod hranicí 1 % imisního limitu pro rok 
2015, celkové koncentrace se budou pohybovat na úrovni cca 15 % limitu. Vlivem rozšíření 
silnice dojde k zanedbatelným změnám v imisní situaci benzenu. 

 

Hluk 
 Z hlediska akustického by stavba neměla výrazně zhoršit zasažení okolní obytné zá-
stavby, v jejíž blízkosti dnes silnice R4 prochází. Nová trasa je převážně vedena v dostateč-
né vzdálenosti od obytné zástavby. Trasa využívá možnosti souběhu se stávající 
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dvoupruhovou komunikací I/4 a tím omezuje dělící účinek liniové stavby. Zároveň při spojení 
dvou zdrojů hluku do jednoho koridoru umožňuje integrovaný systém společného odstínění 
obou zdrojů hluku. 
 Výjimkou je výše zmíněná lokalita Ztratilka, kde akustické výpočty signalizují nemož-
nost zajištění adekvátní protihlukové ochrany na úrovni platných limitů. 
 

Voda 

 S vedením silniční trasy napříč nejvyššími částmi povodí nutně souvisí velmi malé 
průtoky ve všech kontaktovaných vodotečích a tím i jejich zranitelnost a naléhavost jejich 
ochrany před znečištěnými dešťovými odtoky z povrchu silnice.  

 Využití silniční dešťové kanalizace v celé délce posuzovaného úseku silnice R4 při-
náší rozhodující pozitivní přínos v tom, že podchycuje a převádí nekontrolovatelné plošné 
znečištění podzemních a povrchových vod do plně kontrolovaného a technicky zvládnutel-
ného bodového znečištění dvou vybraných vodotečí, tj. do Vápenického a Milínského poto-
ka. Dešťová kanalizace plně ochraňuje ostatní vodoteče (včetně rybníků na Líšnickém poto-
ce) před vlivy rozšířené silnice R4. Ochrana vod je tedy soustředěna do profilů vyústění deš-
ťové kanalizace v km 0,22 (Vápenický p.) a km 4,02 (Milínský p.). V těchto dvou profilech se 
navrhuje záchyt (sedimentace), odlučování ropných látek, ředění zasolených vod a vyrovná-
vání kolísavých dešťových odtoků dostatečným dimenzováním retenční nádrže, která dopo-
ručena řešit ve formě rybniční nádrže s úpravou okolí do přírodě blízkého stavu. Popsané 
řešení zajišťuje účinnou ochranu vod i v mimořádných situacích vyvolaných haváriemi spoje-
nými s masivními úniky nebezpečných látek. 

 

Půda 

 V rámci zpracování Dokumentace byl proveden orientační výpočet trvalých záborů 
půdy pro rozšíření tělesa silnice I/4 na R4, v rozlišení na zábor půdy zemědělské a pozemků 
lesa. Celkový rozsah záboru ZPF (týká se výhradně km 1,200 - 4,020) je cca 3,36 ha, včetně 
úpravy MÚK Milín je možno předpokládat rozsah záboru ZPF 3,50 ha. Z hlediska kvality má 
dotčená zemědělská půda průměrnou a ž podprůměrnou kvalitu (III. až V. třída ochrany). 

 Celkový rozsah záboru lesních pozemků pro těleso silnice R4 je kvantifikován na cca 
1,20 ha. 

 

Příroda, krajina, ekosystémy 

 V několika lokalitách se těleso R4 nebo jeho doprovodná zařízení dostávají nebo mů-
že dostat do kontaktu s lokalitami, v nichž byl zjištěn nebo je udáván výskyt zvláště chráně-
ných druhů rostlin (dle přílohy č. II Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 
Sb.). Pro tyto lokality doporučuje dokumentace doplnění biologického průzkumu o zhodno-
cení jarního vegetačního období a případný transfer ohrožených druhů na srovnatelná sta-
noviště, která jsou situována mimo dosah stavby. Přírodně nejhodnotnější partie dotčeného 
území (soustava rybníků na Líšnickém potoce s doloženým výskyt chráněných druhů obojži-

Dokumentace EIA R4 – Háje-Milín – dle zákona č. 100/2001 Sb. 73



velníků) nebude při dodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody realizací 
stavby dotčeno. 

 Ekologická a ekostabilizační hodnota dotčených lesních porostů není nadprůměrně 
vysoká. Vlivy na lesní porosty, kromě jejich předčasného smýcení a trvalého záboru ploch 
PUPFL), lze považovat za méně významné. Riziko ohrožení odkrytých porostních stěn boři-
vými větry je vzhledem k utváření reliéfu a převažujícím směrům větru hodnoceno jako níz-
ké. 

 V rámci dalších etapách projektové dokumentace je potřeba konkretizovat místa 
zajišťující dostatečně dimenzované „průchody“ v silničním tělese pro migraci živočišných 
druhů.  Z hlediska vlivů na krajinný ráz je navrhované řešení hodnoceno jako optimální. Kaž-

Kulturní a historické hodnoty území 

 ochraně nebudou stavbou dotčeny. Pro zajištění 

. PŘÍLOHY 

 

. Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

7. Vyhodnocení připomínek k oznámení o výstavbě rychlostní silnice R4 v úseku Háje – 

8. 4 v úseku Háje – Milín na kvalitu ovzduší 

tel hlukem 

10. ílohy: 

í, technická infrastruktura, archeologické lokality 

⇒ 

⇒ 

 V ování z hlediska souladu záměru s platnou územně 

atum zpracování dokumentace:       leden 2004 

dá jiná varianta generující změnu výškového nebo směrového řešení silničního tělesa bude 
nutně spojena s výraznějším zásahem do krajiny. 

 

 Objekty podléhající památkové
ochrany milínského hřbitova dokumentace doporučuje přijmout náležitá opatření v rámci 
Programu organizace stavby. 

 
H

6
prostředí 

Milín dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Hodnocení vlivu rozšíření silnice R

9. Studie vlivu přestavby silnice I/4 v úseku Háje – Milín na zatížení obyva
z dopravy 

Grafické př

⇒ výkres I osídlen

výkres II ochrana přírody a krajiny, voda, horninové prostředí 

výkres III lesní porosty, ZPF 

yjádření orgánů územního plán
plánovací dokumentací byla předložena v rámci zjišťovacího řízení. 

 

D
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K OZNÁMENÍ O VÝSTAVBĚ RYCHLOSTNÍ SILNICE R4  

V ÚSEKU HÁJE-MILÍN dle zák. č. 100/2001 Sb. 

KÓD 

PŘIPOMÍN
KY 

AUTOR  ÚSEK Obsah připomínky Návrh řešení 

1.0. KÚ Stč.kraje- odbor ŽP a 
zemědělství 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Dle zák. č. 114/1992 Sb. souhlas s návrhem opatření (str. 31, 
kap. D4 Oznámení). 

Nevyžaduje další řešení v Dokumentaci EIA. 

1.1.  KÚ Stč.kraje- odbor ŽP a 
zemědělství 

ZPF Dle zák. č 334/1992 Sb. - nedostatečně zpracované vyhodno-
cení záboru ZPF. Požadavek na vyhodnocení variantních 
řešení, zábor středního dělícího pásu (??) a přeložek stávají-
cích silnic. 

V  Dokumentaci EIA  je vyhodnocen zábor ZPF a 
PUPFL pouze pro vlastní stavbu R4 a související přelož-
ku III/11812. Zábor středního dělícího pásu zahrnut 
v celkovém záboru trasy.Doprovodná komunikace neby-
la na základě požadavku oznamovatele předmětem 
posouzení.  

1.2.  KÚ Stč.kraje- odbor ŽP a 
zemědělství 

ZPF Záborem dotčen především ZPF III. až V. třídy ochrany, který 
lze využít pro stavby ve veřejném zájmu. 

Zábor ZPF není vylučujícím kritériem realizace stavy. 

1.3.  KÚ Stč.kraje- odbor ŽP a 
zemědělství 

Lesy Dle zák. č.289/1995 Sb. – není námitek. Nevyžaduje další řešení v Dokumentaci EIA. 

2.0.  zdravotnic-Ministerstvo
tví 

Obyvatelstvo Provést komplexní posouzení vlivů hluku a znečištění ovzduší 
na obyvatelstvo, včetně zohlednění současné úrovně imisní 
zátěže obyvatelstva u všech variant záměru. 

V rámci Dokumentace EIA byla zpracována rozptylová a 
hluková studie vč. vyhodnocení zdravotních rizik. 
V úplné podobě jsou prezentovány  v přílohové části 
Dokumentace. 

3.0.  KHS Středočeského 
kraje 

Obyvatelstvo Požaduje v dokumentaci zpracování hlukové a rozptylové 
studie s ohledem na nejbližší obytnou zástavbu v lokalitě Ztra-
tilka a osadu Buk, vč. vlivu na areál firmy Eurotrans 

Požadavek byl v Dokumentaci EIA akceptován (viz vý-
še). 

4.0. MěÚ Příbram, OŽP Ochrana přírody a 
krajiny 

Požaduje v rámci Dokumentace EIA zpracovat biologický prů-
zkum v lokalitách s výskytem zvláště chráněných rostlin a 
živočichů a zabezpečení funkčních průchodů biokoridorů přes 
těleso silnice.  

Požadavek byl v Dokumentaci EIA akceptován (viz vý-
še). 
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KÓD 

PŘIPOMÍN
KY 

AUTOR ÚSEK Obsah připomínky Návrh řešení 

4.1. MěÚ Příbram, OŽP Odpady  V trase doprovodné komunikace dle var. 2 (km 0,0-O,8) exis-
tence černé skládky odpadů. Požadavek na odstranění skládky 
a to i v případě realizace dle var. 1 doprovodné komunikace.  

Doprovodná komunikace nebyla na základě požadavku 
oznamovatele předmětem posouzení. Terénním prů-
zkumem bylo zjištěno, že se jedná o „divokou skládku“ 
inertního odpadu. Její sanace je ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. v kompetenci obce. 

4.2. MěÚ Příbram, OŽP ZPF Vydání souhlasu se záborem ZPF je v kompetenci krajského 
úřadu.  Podle odst. 3. § 7 zák.č.344/1992 Sb., vydá MěÚ sou-
hlas po zpracování projektové dokumentace. 

Nevyžaduje další řešení v Dokumentaci EIA. 

5.0. Středočeský kraj Doprava Požaduje záměr posoudit v širších souvislostech v návaznosti 
na další úseky rychlostní komunikace. 

Informace o širších souvislostech záměru vč. realizace 
navazujících úseků jsou obsaženy v odd. B.I.5. Doku-
mentace. 

5.1. Středočeský kraj Lesy Požadavek náhradního zalesnění za zábor PUPFL. Možnost náhradního zalesnění je uvedena jako návrh 
kompenzačního opatření.  

5.2. 

 

Středočeský kraj Ochrana přírody a 
krajiny 

Řešit přerušení biokoridorů, transfer chráněných rostlin a ohro-
žených porostů a možnost výsady doprovodné zeleně ke sní-
žení dělícího efektu 

Dokumentace EIA navrhuje konkrétní postup při  řešení 
prostupnosti tělesa komunikace v dalších fázích projek-
tové přípravy. Konkrétní návrh řešení v rámci Dokumen-
tace nebyl možný vzhledem k tomu, že skladebné části 
ÚSES na území dotčených obcí nejsou vzájemně prová-
zány. Požadavek transferu chráněných druhů a výsadba 
ochranné zeleně je součástí opatření k minimalizaci
vlivů. 
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V ÚSEKU HÁJE-MILÍN dle zák. č. 100/2001 Sb. 

KÓD 

PŘIPOMÍN
KY 

AUTOR ÚSEK Obsah připomínky Návrh řešení 

5.3. Středočeský kraj Voda Požaduje posouzení ochrany soustavy rybníků na Líšeňském 
potoce. 

Dokumentace EIA prověřila hydrologické apekty ochrany 
soustavy rybníků ve vztahu k realizaci posuzovaného 
záměru. Realizací stavby nedojde k ohrožení této lokali-
ty. 

6.0. Obec Háje  Bez námitek. Nevyžaduje další řešení v Dokumentaci EIA. 

7.0. Firma JI-PO Polák Urbanistická 
koncepce 

Návrh na vedení obslužné komunikace po levé straně komuni-
kace od Hájů až do Milína. Firma JI-PO je vlastníkem parcel 
č.125/5, 1245/6, 1247/3, 1247/4, 1223/4, 1245/7, 1247/6 a 
1247/8, na kterých v budoucnu plánuje výstavbu RD (viz před-
běžný projekt, k nahlédnutí na stav.úřadě Milín). Žádá o zvá-
žení možnosti zajištění přístupu na protější pozemek, vytvoření 
odstavných parkovišť po obou stranách komunikace a zajištění 
příjezdu do areálu firmy během výstavby. 

Doprovodná komunikace nebyla na základě požadavku 
oznamovatele předmětem posouzení. 

8.0.   Obec Milín Urbanistická
koncepce 

Obec Milín se přiklání k variantě č.1 doprovodné komunikace 
z důvodu lepší dopravní obslužnosti občanů osady Buk.  

Doprovodná komunikace nebyla na základě požadavku 
oznamovatele předmětem posouzení. 

8.1.   Obec Milín Voda Žádá respektovat rozvodí Lišnického potoka a Litavky při pro-
vádění zemních prací na křižovatce Buk-Příbram a Praha-
Strakonice.  

Daná problematika  je v Dokumentaci EIA podrobně 
řešena v části D.I., DIII. a D.IV. 

8.2.   Obec Milín Obyvatelstvo Požaduje hlukovou studii pro osadu Buk. Požadavek bude v Dokumentaci EIA akceptován 

9.0.  Svazek obcí pro vodo-
vody a kanalizaci Pří-
bram +AQUA Příbram 
s.r.o. 

Inženýrské sítě Upozorňuje na respektování stávajících vodovodních sítí. Po-
žaduje předložení projektové dokumentace řešení přechodů 
přes vodovodní sítě se zachováním stávajících sítí a hloubky 
jejich uložení. 

Požadavek je zahrnut do návrhu opatření v období pří-
pravy a realizace záměru.  
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PŘIPOMÍN
KY 

AUTOR ÚSEK Obsah připomínky Návrh řešení 

10.0. Povodí Vltavy, s.p. Voda Nepovažuje za nutné záměr posoudit dle zákona č.100/2001 
Sb. V projektové dokumentaci požaduje: 

• doložit konkrétní způsob odvodnění nového úseku R4,  

• detailní popis a posouzení retenční nádrže, vč.situace 
jejího umístění(RN musí být kapacitně dimenzována pro 
retenci přívalových dešťů z celé plochy navrhované komu-
nikace a z ploch funkčně souvisejících s touho komunikací 
I/4) 

• doložit posouzení recipientu při navrhovaném odtoku 
dešťových vod z nádrže, návrh řešení likvidace možného 
havarijního úniku závadných látek a souhlas správců reci-
pientů s navrhovanými řešeními.  

Daná problematika  je v Dokumentaci EIA podrobně 
řešena v části D.I., DIII. a D.IV. 
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Ú V O D  

 

Cílem předložené studie je posoudit vliv provozu na silnici R4 po jejím zkapacitnění na kvali-
tu ovzduší. Tato úprava spočívá v rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na čtyřpruho-
vou v kategorii R 22,5/100 v úseku Háje – MÚK Milín. Řešený úsek začíná severně od obce 
Jesenice a vede v trase současné silnice I/4 k mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/30 u Milí-
na. Délka úseku činí cca 4,02 km.  

Návrh počítá se zachováním současného koridoru, levostranným (východně od stá-
vající trasy) rozšířením silnice o dva jízdní pruhy a vybudováním doprovodné komunikace 
nižší třídy pro vozidla, která nemohou rychlostní silnice využívat. Doprovodná silnice bude 
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vedena v těsné blízkosti R4. Vliv této silnice není na základě zadání zahrnut do modelových 
výpočtů. 

Navrhované zkapacitnění je hodnoceno v 1 variantě řešení. Ve studii je porovnáván výhle-
dový stav kvality ovzduší v roce 2015 (vycházející z očekávané dopravní situace v zájmovém 
území) s imisní zátěží po uvedení rozšířeného úseku do provozu. Intenzita automobilové 
dopravy byla určena na základě současného dopravního zatížení a růstových koeficientů 
(dle ŘSD). 

Jako modelové znečišťující látky jsou hodnoceny oxid dusičitý a benzen, které patří mezi 
nejzávažnější znečišťující příměsi z automobilové dopravy. Do výpočtu byly zahrnuty pouze 
úseky řešené komunikace a není zohledněno imisní pozadí. 

 

 

 
VSTUPNÍ ÚDAJE PRO MODELOVÉ VÝPOČTY 

Referenční body 

Referenční bod (RB) představuje místo v území, ve kterém jsou vypočteny charakteristiky 
znečištění ovzduší pro jednotlivé druhy znečišťujících látek. Každý bod sítě referenčních bo-
dů je charakterizován souřadnicemi X, Y a nadmořskou výškou Z. 

V modelovém výpočtu bylo zahrnuto okolí posuzovaného silničního úseku. Oblast byla vy-
brána tak, aby zahrnovala území, které může být provozem na upravené silnici ovlivněno. 
Hodnocená oblast má plochu přes 9 km2. 

Výpočet byl proveden v pravidelné trojúhelníkové síti referenčních bodů s roztečí 50 m. Do 
výpočtu bylo zahrnuto celkem  4 120 referenčních bodů. Síť RB v posuzovaném území je 
zobrazena na výkresu 1. 

 

Klimatologické a rozptylové podmínky 

Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet je větrná růžice charakteris-
tická pro danou oblast, která popisuje proudění ve vybrané lokalitě za různých rozptylových 
podmínek. Použité větrné růžice, zpracované Českým hydrometeorologickým ústavem, jsou 
rozděleny na šestnáct základních směrů proudění (S, SSV, SV, ...), tři třídy rychlosti větru 
(1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a pět tříd stability. Celkovou podobu větrné růžice platné pro zájmové 
území uvádí tabulka 1. 

Výsledné imisní charakteristiky byly vypočteny odděleně pro všechny třídy stability a rychlosti 
větru, tedy pro každý typ rozptylových podmínek, který se může vyskytovat v zájmové oblas-
ti.  
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Tab. 1. Odborný odhad větrné růžice pro oblast Příbramska ve výšce 10 m nad 

zemí  
TR* Směr 

m.s-1 S SSV SV VSV V VVJ JV JJV J JZJ JZ ZZJ Z ZSZ SZ SSZ 
Calm součet 

1,7 1,61 2,15 2,69 2,49 2,29 1,95 1,62 1,68 1,73 3,74 5,75 4,34 2,93 2,59 2,26 1,93 17,96 59,68
5,0 1,22 1,25 1,29 1,24 1,20 1,22 1,25 1,00 0,75 2,78 4,82 4,52 4,23 3,34 2,46 1,84 0,00 34,39

11,0 0,19 0,10 0,02 0,02 0,02 0,08 0,13 0,08 0,03 0,23 0,44 1,14 1,85 1,07 0,29 0,24 0,00 5,93 
Σ 3,02 3,50 4,00 3,75 3,51 3,25 3,00 2,76 2,51 6,75 11,00 9,99 9,00 7,00 5,01 4,01 17,96 100,00

 

Zdroje znečištění ovzduší 

V modelovém hodnocení kvality ovzduší byly samostatně posuzovány emisní a imisní situa-
ce v roce 2015 bez plánovaného rozšíření silnice I/4 a s plánovaným rozšířením. 

 Výchozí stav v roce 2015 – vychází z očekávaného dopravního zatížení sil-
nice I/4 za předpokladu, že posuzované rozšíření nebude uvedeno do provo-
zu.  

 Provoz na rozšířeném úseku silnice R4 – zkapacitnění silnice, část dopravy 
zůstává na doprovodné komunikaci. 

 

Tabulka 2 uvádí intenzitu dopravy na hodnoceném úseku, tabulka 3 pak porovnání produkce 
emisí ve výchozím stavu (tj. za provozu v roce 2015 na stávající silnici I/4, bez vybudování 
dalších pruhů) a po rozšíření komunikace.  

Tab. 2. Intenzity automobilové dopravy v roce 2015 
 Před rozšířením Po rozšíření 
Celková délka posuzovaného úseku (m) 4 020 4 020 
Osobní a dodávkové automobily (voz./za 24 hod) 12 340 11 720 
Těžká motorová vozidla (voz./za 24 hod) 3 465 3 290 
Lehká nákladní vozidla (voz./za 24 hod) 1 674 1 590 
Celkem (voz./za 24 hod) 17 479 16 600 

 

Tab. 3. Produkce emisí ve stavu bez rozšíření a s rozšířením v roce 2015  
 Oxidy dusíku (kg/rok) Benzen (kg/rok) 
Výchozí stav 46 963,1 208,1 
Po rozšíření 44 594,5 197,7 
Rozdíl -2 368,6 -10,5 

 

Modelové výpočty byly provedeny na základě vstupních intenzit dopravy, zpracovaných Ře-
ditelstvím silnic a dálnic [6]. Tento materiál předpokládá, že po rozšíření silnice č. 4 a jejím 
převedení do kategorie rychlostní silnice se část dopravy (zejména vozidla, která nesmějí 
tuto kategorii silnic využívat, ale i automobily, které nevyužívají zpoplatněné komunikace) 
přesune na doprovodnou komunikaci II třídy, která bude vybudována v souběhu s R4. Inten-
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zity na silnici R4 budou tak vzhledem k intenzitám na I/4 nižší (o cca 5 % – viz tab. 2). Vzhle-
dem k tomu, že doprovodná komunikace nebyla na základě zadání do výpočtů zahrnuta, byl 
v modelovém hodnocení vypočten pokles emisí z trasy R4 a následně i pokles imisních pří-
spěvků této komunikace ve stavu po výstavbě ve srovnání s výchozím stavem. 

 

 
METODIKA VÝPOČTU 

Pro výpočet byl použit model ATEM. Jedná se o gaussovský disperzní model rozptylu zne-
čištění, který imisní situaci hodnotí na základě podrobných klimatologických a meteorologic-
kých údajů. Je založen na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře. 
Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého na oxid 
dusičitý. Model ATEM je v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. uveden jako jedna z referenčních 
metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. 

Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území. Výsledky modelo-
vých výpočtů poskytují následující imisní hodnoty: 

1. Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek (model umožňuje 
stanovit koncentrace cca 60 organických a anorganických látek) 

2. Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty 

3. Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi 

4. Podíly jednotlivých skupin zdrojů 

5. Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění 

6. Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených krátkodobých koncentrací 

 

S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ochraně ovzduší a charakter posuzova-
ných zdrojů (doprava) byly modelové výpočty provedeny pro průměrné roční a maximální 
hodinové koncentrace oxidu dusičitého a benzenu. 

Uváděné imisní hodnoty představují příspěvek dopravy k imisní zátěži. V rámci komentáře je 
vyhodnocena i celková imisní situace pro jednotlivé látky. 

 
VÝSLEDKY MODELOVÝCH VÝPOČTŮ 

Průměrné roční koncentrace 

OXID DUSIČITÝ 

Průměrné roční koncentrace (IHr) jsou z vypočtených imisních hodnot nejvhodnější 
pro hodnocení vlivu posuzované stavby, neboť zohledňují jak vliv emisí, tak i průběhu 
meteorologických parametrů během celého roku. 
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Výchozí stav 

Výkres 2 zobrazuje očekávanou imisní situaci průměrných ročních koncentrací (IHr) oxidu 
dusičitého v roce 2015 bez realizace navrhované úpravy.  Podél současné trasy silnice I/4 
byly vypočteny hodnoty IHr NO2 na úrovni 1,5 až 2 µg.m-3. V nejvíce exponovaných místech 
pak hodnoty velmi mírně překročí 2 µg.m-3. Rozdílné hodnoty koncentrací při stejné intenzitě 
dopravy jsou způsobeny hlavně rozdílným sklonem jednotlivých úseků hodnocené silnice. V 
zástavbě Jesenice a Buku se přípěvek silnice I/4 k IHr NO2 pohybuje na úrovni 1 µg.m-3. 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven pro rok 2015 ve 
výši 40 µg.m-3. Vzhledem k tomu, že výpočet nezohledňuje imisní pozadí v r. 2015 (imisní 
pozadí pro zadaný časový horizont a zájmové území nelze odhadnout), nelze tedy vypočte-
né hodnoty s imisním limitem přímo srovnávat. 

Úroveň současného i výhledového znečištění je možné vyhodnotit na základě modelového 
hodnocení kvality ovzduší, které ATEM provedl v roce 2003 pro celé území Středočeského 
kraje v rámci Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek na území Středočeského 
kraje. V rámci tohoto zhodnocení byly provedeny modelové výpočty kvality ovzduší ve více 
než 24 000 referenčních bodech na území kraje se zahrnutím všech zdrojů znečišťování 
ovzduší na území kraje (bodové stacionární zdroje, automobilová doprava, vytápění obytné 
zástavby, plošná spotřeba rozpouštědel ad.) se zahrnutím dálkového přenosu znečištění 
ovzduší z okolních oblastí a zahraničí. Vypočtené hodnoty tak reprezentují celkovou úroveň 
znečištění ovzduší, kterou je možné v současné době a v roce 2010 očekávat. 

V okolí silnice I/4 se průměrné roční koncentrace NO2 v současnosti pohybují v hodnotách 
13 – 14 µg.m-3, v roce 2010 je možné očekávat pozaďové koncentrace 12 – 13 µg.m-3. Vli-
vem rekonstrukce tedy nebude překročen imisní limit. Příspěvky dopravy k imisní zátěži IHr 
NO2 v roce 2015 se budou pohybovat okolo 10 - 15 % celkové imisní zátěže. 

 

 Stav po výstavbě 

Na výkresu 3 je zachycena změna imisní situace po navrhované úpravě silnice I/4. Vlivem 
přesunu části dopravy na doprovodnou komunikaci dojde ke snížení emisí oxidů dusíku a 
tedy k částečnému snížení imisních příspěvků IHr NO2 z posuzované komunikace. Nejvýraz-
nější rozdíl je možné očekávat v jižní a severní části posuzovaného úseku. Pokles koncent-
rací se bude podle modelových výpočtů pohybovat mezi 0,05 – 0,1 µg.m-3, v těsné blízkosti 
komunikace i mírně přes 0,1 µg.m-3.  

 

BENZEN 

Výchozí stav 

Vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací benzenu v roce 2015 ve stavu bez 
úpravy silnice jsou zobrazeny na výkresu 4. Vypočtené očekávané příspěvky silnice I/4 jsou 
v porovnání s imisním limitem i se současnými obvyklými koncentracemi benzenu velmi níz-
ké, dosahují nejvýše setin µg.m-3. To je dáno velmi nízkou produkcí emisí benzenu (a uhlo-
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vodíků obecně) u vozidel splňujících přísnější emisní limity. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny 
především podél severní části hodnoceného úseku (0,015 µg.m-3). Na jihu zájmového území 
se pohybují v rozmezí  – 0,010 – 0,015 µg.m-3. 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven na 5 µg.m-3. Do modelo-
vého výpočtu nebyly zahrnuty ostatní zdroje znečištění ovzduší, které mohou mít na imisní 
zátěži benzenu významný podíl (to se týká zejména lokálních topenišť). Vypočtené hodnoty 
proto nelze s limitem přímo porovnávat. 

V současné době lze pozaďové koncentrace benzenu v zájmovém území odhadnout na 0,7 
– 0,9 µg.m-3. V roce 2010 je očekáváno imisní pozadí na úrovni 0,6 – 0,8 µg.m-3 průměrných 
ročních koncentrací benzenu. Příspěvky dopravy na imisní zátěži IHr benzenu v roce 2015 
se budou pohybovat okolo 2 % celkové imisní zátěže. 

Stav po výstavbě 

Vliv úpravy silnice I/4 na imisní situaci bude velmi malý. Rozdílové hodnoty průměrných roč-
ních koncentrací nepřesahují 0,001 µg.m-3. Výkres rozdílových hodnot nebyl z tohoto důvodu 
zařazen. 

 

Maximální hodinové koncentrace (IHk) 

Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace (IHk) představují doplňkové údaje 
pro hodnocení změn imisní situace v dané lokalitě. Představují modelovou hodnotu, 
vypočtenou za hypotetického předpokladu souhry nejhorších emisních a rozptylo-
vých podmínek. Na rozdíl od průměrných ročních hodnot ji nelze přímo porovnávat s 
měřenými hodnotami krátkodobých (hodinových) koncentrací. Velmi dobrou vypoví-
dací schopnost však mají modelové hodnoty maximálních hodinových koncentrací, 
pokud jde o relativní posouzení různých částí území. Umožňují dobře postihnout roz-
díly v „rizikovosti“ či „náchylnosti“ sledovaného území k výskytu skutečně vyso-
kých koncentrací, které se zde mohou výjimečně objevit. 

 

OXID DUSIČITÝ 

Výchozí stav 

Pole modelových hodnot maximálních hodinových koncentrací (IHk) oxidu dusičitého v situa-
ci bez rozšíření komunikace zobrazuje výkres 5. Nejvyšší vypočtené hodnoty v okolí silnice 
I/4 mírně přesahují 30 µg.m-3. V zástavbě Jesenice a Buku se vliv automobilové dopravy na 
hodinové koncentrace NO2 pohybuje okolo 20 µg.m-3.  

Imisní limit pro hodinové koncentrace NO2 je stanoven na 200 µg.m-3. Jak již však bylo uve-
deno, nelze vypočtené hodnoty přímo porovnávat s imisními limity, neboť do výpočtu nebyly 
zahrnuty všechny zdroje znečišťování, které budou působit v zájmovém území v roce 2015. 
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Na základě modelového hodnocení pro celé území Středočeského kraje však lze odhadnout 
současnou i výhledovou zátěž z pohledu hodinových koncentrací NO2. V současnosti se v 
zájmovém území maximální hodinové koncentrace NO2 pohybují v rozmezí 30 – 40 µg.m-3, v 
roce 2010 pak lze očekávat hodnoty mezi 20 a 35 µg.m-3. Příspěvky dopravy k imisní zátěži 
IHk NO2 v roce 2015 se budou pohybovat okolo 40 % celkové imisní zátěže. 

 Stav po výstavbě 

Výkres 6 zobrazuje vliv rozšíření komunikace na imisní situaci v okolí. Stejně jako v případě 
průměrných ročních koncentrací dojde k mírnému zlepšení imisní situace. V těsné blízkosti 
komunikace byly vypočteny rozdílové hodnoty až 1,5 µg.m-3. Se vzrůstající vzdáleností rozdí-
lové hodnoty klesají, v zástavbě Buku a Jesenice bude vlivem přesunu dopravy na dopro-
vodnou komunikaci nižší vliv provozu na R4 oproti nerekonstruované I/4 o cca 1 µg.m-3.  

 

BENZEN 

Pro maximální hodinové koncentrace benzenu nejsou stanoveny hodinové imisní limity, hod-
noty IHk jsou proto uvedeny pouze orientačně. V situaci bez úpravy komunikace je možné v 
roce 2015 očekávat podél silnice I/4 hodnoty IHk benzenu v rozmezí 0,25 – 0,35 µg.m-3. Po 
výstavbě lze očekávat pokles IHk benzenu až o 0,02 µg.m-3. 

Pozaďové hodnoty IHk benzenu se v současnosti i v roce 2010 pohybují okolo 4 až 5 µg.m-3. 
Příspěvky dopravy na imisní zátěži IHk benzenu v roce 2015 se budou pohybovat okolo 5 % 
celkové imisní zátěže. 

 

 

 

Z Á V Ě R  

 

Cílem předkládané studie bylo posoudit vliv zkapacitnění silnice I/4 v úseku Háje – Milín na 
kvalitu ovzduší. Studie měla za úkol zejména zhodnotit, zda rozšíření komunikace nezpůsobí 
významné zhoršení kvality ovzduší v okolí nového liniového zdroje. 

Celkově lze konstatovat, že rozšíření silnice I/4 bude mít z pohledu kvality ovzduší pouze 
malý vliv na okolí. Vypočtené hodnoty příspěvků stávající silnice k imisní zátěži se pohybují u 
průměrných ročních koncentrací NO2 nejvýše na úrovni okolo 5 % imisního limitu pro rok 
2015, celková imisní zátěž se bude pohybovat okolo 30 % imisního limitu. V případě maxi-
málních hodinových koncentrací se vypočtené hodnoty pohybují do 15 % limitu (pozaďové 
koncentrace lze očekávat na úrovni 15 – 20 % limitu). Vlivem výstavby dalších pruhů je mož-
né očekávat snížení příspěvků ze silnice R4 nejvýše o 0,5 % imisního limitu u průměrných 
ročních koncentrací i maximálních hodinových koncentrací. Tento pokles bude ovšem vyrov-
nán příspěvky z doprovodné komunikace vedené prakticky v souběhu se silnicí R4. 
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Příspěvek hodnocené komunikace na průměrné roční koncentrace benzenu se podle mode-
lových výpočtů bude v roce 2015 pohybovat pod hranicí 1 % imisního limitu pro rok 2015, 
celkové koncentrace se budou pohybovat na úrovni cca 15 % limitu. Vlivem rozšíření silnice 
dojde k zanedbatelným změnám v imisní situaci benzenu 

Lze konstatovat, že změny imisní zátěže způsobené rozšířením stávající komunikace jsou 
vzhledem ke stanoveným  imisním limitům v r. 2015 nízké. 
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SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

• bodový zdroj – do této skupiny zdrojů jsou zahrnuty všechny stacionární zdroje 
REZZO I a vybrané zdroje REZZO II, které byly na základě výběrových kritérií za-
hrnuty do modelových výpočtů 

• emisní bilance – kvantitativní hmotnostní vyjádření produkce škodlivin ze zdroje 
znečištění ovzduší 

• emisní intenzita – emisní intenzitou rozumíme pro účely této studie přepočet roč-
ní emise dané škodliviny v [tunách/rok] na emisi v [gramech/sekundu], a to pouze 
v intervalu provozní doby daného zdroje znečištění 
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• imisní limity – limitní koncentrace, které nemají být překročeny. U krátkodobých 

(hodinových) imisních limitů pak nesmí být tato hodnota překročena ve více než 5 
% případů v průběhu celého roku 

Látka Časový interval Hodnota cílového limitu  Termín splnění 
1 rok 40 µg.m-3 2010 NO2 1 hod 200 µg.m-3 2010 

benzen 1 rok 5 µg.m-3 2010 

• inverze teplotní – nejstabilnější typ stavu atmosféry (v určité vrstvě ovzduší, tep-
lota roste s výškou), silně potlačuje vertikální mísení ve vzduchové hmotě a ome-
zuje tak např. prostorový rozptyl znečišťujících příměsí. Můžeme je dělit na pří-
zemní (vrstva s vertikálním růstem teploty leží těsně u zemského povrchu) a výš-
kové (dolní hranice výše zmíněné vrstvy se nachází v určité výšce). 

• liniové zdroje – zdroje, ze kterých se emise šíří do okolí z linie. Jako příklad toho-
to typu zdroje může sloužit např. silniční tah. 

• matematický model – umožňuje nahradit kvalifikovaný odhad exaktní hodnotou, 
vychází z izomorfismu dvou systémů. Umožňuje objasnit principy chování např. 
složitých přírodních systémů. Pro kvalitu modelu je rozhodující vybrat co nejmenší 
počet pro úspěšné řešení rozhodujících prvků 

• maximální krátkodobá koncentrace – nejvyšší možná koncentrace, která byla 
na dané lokalitě zaznamenána nebo vypočítána v 30-ti minutovém průměru v prů-
běhu celého roku. K jejímu výskytu dochází při nepříznivých rozptylových podmín-
kách. 

• meteorologické parametry – fyzikální charakteristiky stavu atmosféry (např. tep-
lota, vlhkost, tlak vzduchu, vítr, výskyt oblaků, mlh, srážek, bouřek apod.). Jejich 
soubor charakterizuje aktuální stav počasí. 

• mezní vrstva atmosféry – charakterizována tím, že na rozdíl od volné atmosféry 
zde hraje významnou roli tření. Tloušťka mezní vrstvy se podle různých podmínek 
pohybuje v dosti širokém rozmezí. Její horní hranice se pohybuje zhruba od 500 m 
do 2000 m nad zemským povrchem, nejčastěji se nachází v intervalu 1000-1500 
m nad terénem (v našich geografických podmínkách). 

• nepříznivé rozptylové podmínky – meteorologická situace, při níž je omezen 
rozptyl znečišťujících látek v atmosféře. Typické pro tyto situace jsou nízké rych-
losti proudění a teplotní inverze v dané lokalitě 

• průměrná denní koncentrace (IHd); krátkodobá koncentrace (IHk) – průměrná 
koncentrace, která byla na dané lokalitě zaznamenána za dané časové období 
(den, resp. 30 minut) 

• průměrná roční koncentrace (IHr) - číslo, které je průměrem koncentrací vypočí-
taných nebo naměřených na dané lokalitě v průběhu celého roku 

• oxidy dusíku (NOx) – nitrózní plyny – oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), oxid 
dusitý (N2O3) a dimér oxidu dusičitého (N2O4). NO2 je zpravidla hlavní složkou. 
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Jedná se o žlutohnědý až červenohnědý plyn dusivého zápachu a silně dráždivé-
ho účinku. Vzniká při každém spalování. Jeho vznik nezávisí na druhu paliva, ný-
brž na teplotě spalování a době, po jakou produkt spalování setrvává v plameni a 
vysokoteplotních zónách spalovacího zařízení. Vliv na člověka: dráždí a poškozuje 
epitel sliznic, vdechnuté větší koncentrace způsobují edém plic. 

• plošný zdroj – hypotetický zdroj emisí škodlivin, ve kterém jsou zprůměrovány 
hodnoty emisí všech kotelen zařazených v kategorii REZZO II nebo REZZO III, 
které nevyhověly výběrovému kritériu pro bodové zdroje a hodnoty všech emisí 
dané škodliviny, vznikající ze spalovacího procesu v lokálních topeništích. 

• pole proudění – prostorové rozložení směru a rychlosti větru, které je spjato s 
cirkulací atmosféry a je významně ovlivňováno členitostí a drsností zemského po-
vrchu 

• referenční bod – místo, ve kterém jsou vypočítávány jednotlivé imisní charakteris-
tiky. Toto místo reprezentuje svoje okolí při hodnocení imisní zátěže 

• simulační výpočty – umožňují předvídat účinnost možných zásahů do systému, 
hledat nejvhodnější strategie řízení systému a ověřovat realizovatelnost návrhu v 
konkrétních podmínkách               

• třída stability – je obecně kategorizace meteorologických podmínek podle stabili-
ty (tj. vertikálního teplotního gradientu). V této práci je míněna kategorizace podle 
Bubníka a Koldovského  

Třída Název Vertikální teplotní Gradient [°C] 
I superstabilní  < – 1,6 
II stabilní - 1,6 až – 0,7 
III izotermní - 0,6 až +0,6 
IV normální + 0,6 až + 0,8 
V labilní > + 0,8 

• váhová vydatnost emisí M (g/s) – hmotnost emitované znečišťující látky vztaže-
ná na jednotku času 

• větrná růžice – načtená četnost proudění v jednotlivých předem zadaných smě-
rech. Růžice je možno vytvářet za dalších podmínek, např. podle rychlosti proudě-
ní nebo třídy stability 
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ÚVOD 

Cílem této akustické studie je posouzení vlivu hluku emitovaného z dopravy na silnici R4 v 
úseku Háje – MÚK Milín na okolní obytnou zástavbu. Při výpočtech hlukového zatížení byl 
kladen důraz na vyhodnocení míry zasažení zástavby v obcích, které by mohly být ovlivněny 
hlukem z nově vedené komunikace.  

Navržené řešení umožní plynulý provoz dopravy v navrženém úseku při vyšší povolené jízd-
ní rychlosti.  

Jako rozhodující faktor je uvažováno zasažení obytné zástavby hlukem z dopravy ve dne a 
splnění limitu Leq(A) = 55 dB ev limitu Leq(A) = 60 dB, který vychází z možné korekce +5 dB 
na blízkost hlavní komunikace, kde je hluk z ní převažující. Výpočet hluku v nočních hodi-
nách byl v této fázi projektové dokumentace proveden pouze jako doplňující vzhledem k ob-
tížnosti stanovení procentuálního podílu automobilové dopravy v této části dne v návrhovém 
období.  

V dalších stupních projektové dokumentace budou parametry event. navržených protihluko-
vých stěn dále upřesněny a to na základě zpřesněných dopravních dat, podrobného zamě-
ření terénu a aktuální legislativy. Zároveň budou k disposici přesnější odhady intenzity do-
pravního proudu a podílu dopravy v nočních hodinách. Doprava, resp. hluk emitovaný v tom-
to období dne totiž může být pro dimenzování protihlukových stěn rozhodující. 
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POUŽITÁ METODIKA 

Pro posouzení hlukového zatížení ve vybraných lokalitách zájmového území ve výhledovém 
období, tj. rok 2015, byl použit počítačový model pro výpočet hluku z dopravy Hluk+ ver. 4.2, 
který v zohledňuje sobě Metodiku pro výpočet hluku z dopravy (MŽP ČR, březen 1996).  

Výše uvedená Metodika uvažuje s koeficientem F1p, který zohledňuje obměnu stávajícího 
vozového parku za vozidla s nižší hlukovou emisí. V roce 2005 a později bude podle této 
Metodiky obměna již plně ukončena a bude dosaženo standardu na úrovni současných 
technologicky nejpokročilejších vozidel. 

Počítačový model Hluk+ umožňuje na základě grafického zadání konkrétní situace, včetně 
dat nutných pro charakteristiku komunikace a dopravního proudu, vypočítat polohu charakte-
ristických izofon Leq(A) a hladinu hluku v jednotlivých vybraných, tzv. referenčních bodech. 
Model umožňuje simulaci podélného profilu trasy, včetně uvažovaných zářezů, násypů a 
estakád a zohlednění jejich vlivu na šíření zvukových vln. 

Komunikace je vždy rozdělena do několika homogenních přímkových úseků v měřítku, které 
odpovídá reálné situaci. Každý homogenní úsek má jednotnou intenzitu a skladbu dopravy, 
podélný sklon a výšku násypu nebo hloubku zářezu. V některých případech je simulovaná 
situace doplněna o zakreslení koryta říčky a vodních ploch tak, aby bylo dosaženo lepší ori-
entace v jednotlivých situacích. Prostředí, ve kterém dochází v extravilánu k šíření zvuko-
vých vln, bylo hodnoceno jako pohltivé. 

Vstupující intenzity a skladba dopravy byly přejaty z podkladů předaných investorem – ŘSD 
ČR. Pro výpočet hluku v noci (22 – 6 hodin) byly použity výsledky z 24 hodinového sčítání 
v rámci akustické studie R4 Baně – Skalka (Ekola 2001). 

Sčítací stanoviště v nejbližší lokalitě (Dlouhá Lhota) vykazovalo tyto procentuelní poměry 
nočních intenzit dopravy vůči celkové intenzitě za 24 hodin: 

 

Tabulka T.1. 

 OA LN TN BUS 
Směr Milín 4,8 % 5,7 % 22,0 % 0 % 
Směr Praha 5,8 % 2,1 % 19,5 % 0 % 
 
 Suma T 
Směr Milín 6,5 % 14,0 % 
Směr Praha 7,3 % 12,2 % 
Celkem 6,9 % 12,7 % 
Pokud porovnáme tyto nyní reálné procentuelní poměry s pevně danými hodnotami, obsaže-
nými ve vstupních údajích dle platné Metodiky pro výpočet hladin hluku z automobilové do-
pravy, odpovídá celkový procentuelní podíl 6,9 % velmi dobře 7 %, stanoveným pro komuni-
kace s hospodářským a smíšeným charakterem v extravilánu.  

U sumy nákladních automobilů, jejichž podíl v roce 2015 tvoří ve sledovaném úseku 23,5 % 
je dle platné metodiky Nn = 0,5 Nd. Tj. procentuelní podíl všech kategorií nákladních vozidel 
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v noci by zde měl tvořit polovinu obdobného podílu ve dne. Ve skutečnosti je ale na silnici R4 
nyní tento vztah ve směru na Milín Nn = 2,5 Nd a ve směru na Prahu Nn = 2 Nd. tj. zastou-
pení nákladní dopravy je 4 – 5 × vyšší oproti platné metodice.  

Protože použitý software neumožňuje jednoduché provedení nutné korekce, byl pro orien-
tační výpočet hladin hluku v noci použit pro maximální přiblížení realitě princip nového zadá-
ní intenzit dopravy pro 8 hodinovou noční intenzitu dopravy dle nyní existujících procentuel-
ních poměrů.  

Posuzovanou variantou je stav, kdy je stávající dvoupruhové vedení silnice I/4 rozšířeno na 
čtyřpruhové přidáním další souběžné komunikace. Toto časové období, tj. rok 2015, byl  sta-
noveno po konzultaci s investorem stavby – ŘSD ČR.  

Z polohy izofon vůči náhodně rozložené zástavbě lze přibližně odhadnout i poměrnou plochu 
zástavby zasažené příslušnou hladinou hluku. Všechny hlukové situace jsou archivovány u 
zhotovitele. 

 
POROVNÁNÍ SITUACE S HYGIENICKÝMI LIMITY 

Zpracování dokumentace bylo provedeno v souladu s limity uvedenými v Nařízení 
vlády o ochraně zdraví před nadměrným hlukem a vibracemi č. 502/2000 Sb. Hluk ve ven-
kovním prostoru je zde definován v §12 a v Příloze číslo 6 k tomuto Nařízení. 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou pro venkovní prostor ve výše uvedeném Nařízení 
vlády stanoveny pro denní dobu takto:  

Tabulka T.2. 

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.  
nemocnice – objekty 50 dB (A) 
nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území 55 dB (A) ** 
výrobní zóny bez bydlení 70 dB (A) ** 

** v okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na nich uskutečněný převažujícím hlu-
kem a dále v ochranném pásmu drah se použije další korekce + 5 dB (u korekce na 55 dB 
nelze korekci +5 dB použít v případě hluku z provozoven a z jiných stacionárních zdrojů). 
Pro noční dobu se výše uvedené limity snižují o 10 dB (A). 

Pro celou řešenou oblast lze podle našeho názoru použít jako směrodatnou hladinu 
hluku LeqA = 55 dB (A) pro den a LeqA = 45 dB (A) pro noc, v případě, že se jedná o zasažení 
souvislé obytné zástavby. 

V odůvodněných případech, při zasažení ojedinělé zástavby nebo chráněných území, 
pak i hodnoty LeqA = 60 dB (A) pro den a LeqA = 50 dB (A) pro noc (korekce na hluk z hlavních 
komunikací). 

V době před dokončením akustické studie došlo k novelizace zákona č. 258/2000 Sb. 
O ochraně veřejného zdraví zákonem č.274/2003 Sb. z 27.srpna 2003, který v § 30 nově 
definuje pojem tzv. chráněného venkovního prostoru. V návaznosti na dikci tohoto zákona 
byla stanovena podmínka chránit i nezastavěné pozemky, užívané k rekreaci, sportu, léčení 
a výuce. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových 
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domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální 
účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Rekreace zde zahrnuje i užívání pozemku na zá-
kladě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím byto-
vého nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem v nich. Z tohoto důvodu byla refe-
renční síť doplněna o body, které představují nejbližší okraje pozemků směrem ke zdroji hlu-
ku. Toto hodnocení bylo provedeno pouze pro denní dobu. 

 
POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

 

Průkazným podkladem pro prezentování jednotlivých modelovaných oblastí jsou obsáhlé 
grafické přílohy programu Hluk+ s příslušnou legendou, které znázorňují polohu vypočtených 
izofon v obcích a jejich okolí. Dalším grafickým výstupem jsou zákresy izofony LeqA = 55 dB 
pro den v mapových podkladech zájmového území. 

Grafické přílohy programu Hluk Plus jsou prezentovány v měřítku 1 : 5000 a zákresy 
v mapových podkladech  jsou provedeny v měřítku 1 : 2700 – 1 : 3900. 

 

Jesenice 

(grafika D.1., D.3.) 

Obec Jesenice je situována jako jednostranná zástavba západně podél stávající silnice I/4. 
Rozšíření silnice R4 je zde navrženo východním směrem, tj. směrem od stávající zástavby. 
Výškové řešení silnice je zde ve výrazném násypu v místě maximálního přiblížení obytné 
zástavby. 

Ve srovnání s nulovou variantou znamená aktivní varianta oddálení zdroje hluku od 
stávající zástavby. Naopak čtyřpruhové uspořádání umožňuje vyšší rychlost jízdy 
s dopadem na výši akustických emisí.  

Izofona LeqA = 55 dB vypočtená pro den leží ve vzdálenosti cca 60 – 90 m od osy pře-
ložky komunikace a 20 až 200 m od okrajové obytné zástavby obce. Tabulka T.3. – T.4. 
udává hodnoty ekvivalentní hladiny hluku v typických referenčních bodech (RB).  
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Tabulka T.3.: ekvivalentní hladiny hluku pro den ve vybraných RB v 
obci Jesenice [dB]  

referenční bod 
(RB) Nulová varianta I/4 Aktivní varianta R4 Rozdíl (A – 0) 

Jesenice 1 54,9 55,9 1,0 
Jesenice 2* 54,1 53,7 -0,4 
Jesenice 3 48,4 49,2 0,8 
Jesenice 4* 46,7 47,4 0,7 
Jesenice 5* 43,7 44,7 1,0 

Pozn: * - hladina hluku na okraji pozemku ve výšce 1,5 m nad terénem 

Tabulka T.4.: ekvivalentní hladiny hluku pro noc ve vybraných RB v obci Jesenice [dB] 
referenční bod 
(RB) Nulová varianta I/4 Aktivní varianta R4 Rozdíl (A – 0) 

Jesenice 1 48,3 48,8 0,5 
Jesenice 2* - - - 
Jesenice 3 41,9 42,6 0,7 
Jesenice 4* - - - 
Jesenice 5* - - - 

Pozn: * - hladina hluku na okraji pozemku ve výšce 1,5 m nad terénem 

 

Z uvedených výsledků je zřejmé toto: 

• Mezi nulovou a aktivní variantou není z akustického hlediska podstatný rozdíl 

• Aktivní varianta znamená v průměru mírné zvýšení akustické exposice do výše max. + 1 
dB. Jedná se o výši pod hranicí subjektivního rozlišení. 

• Celkově pravděpodobně mírně převáží vliv zvýšení jízdní rychlosti nad oddálení osy ko-
munikace od zástavby. 

• Celkově lze chápat vliv přestavby silnice R4 na čtyřpruh jako stavbu, která akustické za-
sažení obytné zástavby Jesenice neovlivní. 

 

Buk 

(grafika D.2., D.4.) 

Přestavba silnice R4 se v blízkosti obce Buk rozšiřuje směrem jihovýchodním tj. smě-
rem ke stávající zástavbě. To způsobí, že všechny faktory plánované stavby budou zname-
nat mírné zhoršení akustické exposice okolní obytné zástavby.  

Jádro obce Buk leží asi 350 m od osy komunikace R4, tj. v dostatečné vzdálenosti. 
Nicméně ojedinělá zástava v blízkosti stávající křižovatky se silnicí III/11812 leží 
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v bezprostřední blízkosti komunikace R4 a po rozšíření bude bližší pruh ve vzdálenosti něko-
lika metrů od nejbližší obytné budovy. Proto tuto stavbu posuzujeme samostatně. Dalším 
nestandardním místem je budova opravny vozidel Eurotrans, severozápadně od stávající 
křižovatky se silnicí III/11812. ve vyšších patrech budovy jsou umístěny 3 obytné jednotky, 
z nichž 1 je směřována směrem ke komunikaci R4. Budova byla postavena již s vědomím 
akustické zátěže ze stabilizované trasy silnice R4. 

Izofona LeqA = 55 dB vypočtená pro den leží na hranici stávající obytné zástavby 
v blízkosti  stávající křižovatky se silnicí III/11812, ve vzdálenosti asi 50 m od osy přeložky 
R4 a 100 - 300 m od okraje obytné zástavby. 

. Tabulka T.5.– T.6. udává hodnoty ekvivalentní hladiny hluku v typických referenč-
ních bodech (RB). 

 

Tabulka T.5.: ekvivalentní hladiny hluku pro den ve vybraných RB v 
obci Buk [dB]  

referenční bod 
(RB) Nulová varianta I/4 Aktivní varianta R4 Rozdíl (A – 0) 

Buk 1 62,0 69,1 7,1 
Buk 2 47,3 46,0 -1,3 
Buk 3* 46,9 49,3 2,4 
Buk 4 37,0 40,0 3,0 
Buk 5* 42,0 43,4 1,4 
Buk 6 41,6 43,0 1,4 
Buk 7 54,9 55,6 0,7 

 

Tabulka T.6.: ekvivalentní hladiny hluku pro noc ve vybraných RB v 
obci Třebešice [dB]  

referenční bod 
(RB) Nulová varianta I/4 Aktivní varianta R4 Rozdíl (A – 0) 

Buk 1 55,4 62,4 7,0 
Buk 2 37,1 38,7 1,6 
Buk 3* - - - 
Buk 4 31,1 31,9 0,8 
Buk 5* - - - 
Buk 6 35,2 36,4 1,2 
Buk 7 48,4 49,0 0,6 

 

Interpretace uvedených výsledků je následující : 
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• Specielní případ je obytný objekt RB1 v těsné blízkosti komunikace R4, kde dojde nesporně 
k překročení platných limitů (asi o 9 dB). V tomto případě se nabízí jako ideální řešení změ-
na funkce budovy event. zajištění limitů pro vnitřní hluk výměnou oken v případě překročení 
limitů. Stavba bariéry by zde byla vzhledem k hodnotě stavby neekonomickým řešením. 
Docházelo by v případě její realizaci k částečnému odrazu směrem k budově Eurotrans. 

• Pro neprostou většinu zástavby obce Buk nedojde k překročení platných limitů. Nicméně 
místy dojde ke zhoršení stavu oproti situaci bez výstavby až o 1,5 – 3 dB ve dne. 

• V případě obytné jednotky v patře budovy Eurotrans, která byla postavena v blízkosti silnice 
I/4 s vědomím akustické exposice doporučujeme využít korekci + 5 dB pro blízkost hlavní 
komunikace. Limit 60 dB ve dne tak nebude překročen. V RB 2 není nyní překročen limit 
pro starou hlukovou zátěž z železnice v noci. 

• Pro ochranu okrajové obytné zástavby obce není třeba budovat žádné protihlukové bariéry. 

• Celkově lze budoucí zasažení obce Buk hlukem z přestavby silnice I/4 na R4 považovat 
jako mírné, ale únosné zhoršení stávající situace. 

 

 

Všeobecné zhodnocení 

 

Zprovoznění přestavby silnice I/4 na R4 dle zpracované projektové dokumentace bude 
mít relativně nevýrazný vliv na zasažení okolní obytné zástavby hlukem 

z automobilové dopravy. 

 

Vypočtené situace s rastrem měřítka jsou uvedeny v příloze a zakreslené izofony v poloze 
vůči obytné zástavbě slouží k posouzení situace. Charakterická izofona 55 dB ve dne je dále 
zakreslena do přehledné mapové situace.  

 
VLIVY NA OBYVATELSTVO 

Vystavení obyvatel nadměrnému hluku má prokazatelně negativní vliv na jejich zdravotní 
stav. Např. zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění a poruchy spánku jsou prokaza-
telně spojeny s vystavením obyvatel vyšším hladinám hluku v místě bydliště nebo na praco-
višti. 

Z hlediska negativního působení hluku na lidský organismus existují dva pochody, které 
způsobují jeho působení : 

1. Působení hluku na regulační a metabolický systém organismu, kdy se jedná o 
způsobení orientační nebo poplachové reakce, kdy negativní působení nevzniká z fy-
zikální podstaty hluku, ale z jeho emocionálního doprovodu (úlek, rozmrzelost nebo 
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podráždění). Důvodem je reakce, kdy se člověk domnívá, že může být působením 
hluku přímo, či nepřímo ohrožen, nebo že poškozuje jeho chování. V tomto případě si 
člověk může na tento podnět postupně zvykat a poplachová funkce se zde snižuje. 
Může ale dojít i k opačné reakci, kdy se člověk stane na hluk, který jej velmi obtěžuje 
i výrazně citlivější. Následující reakce jsou především změny oběhových poměrů, 
krevního tlaku, tepové frekvence, mobility žaludku a střev, vnitřní sekrece a změny v 
imunitním systému. 

2. Reakce, které závisí pouze na exposici hluku bez emocionálního zprostředkování 
kdy působící hluk je většinou setrvalý. Hlavními důsledky je opět stoupající krevní 
tlak, prokrvení kůže, tepová amplituda srdeční frekvence. Tyto změny jsou zazname-
návány při hlukové exposici 70 – 90 dB. Tyto změny jsou zaznamenávány i u osob, 
které prohlašují, že jim hluk subjektivně nevadí. Výsledky jednotlivých výzkumů, od 
jaké prahové hladiny je tato hluková exposice nebezpečná pro lidský organismus se 
výrazně liší podle výsledků jednotlivých výzkumných prací.  

3. Hluková exposice při vyšších hodnotách (nad 80 dB) způsobuje i změnu metabo-
lismu. Především se jedná o vyplavování intracelulárního hořčíku do krevního séra s 
částečnou náhradou za přijímaný vápník. Jedná se především o vyplavování ze svalů 
vč. myokardu. Zde je nedostatek hořčíku kromě stresu považován za vážný rizikový 
faktor pro infarkt myokardu.  

 

Jako významný rizikový faktor je považován vliv hluku na kvalitu a délku spánku. Zde se 
setkávají negativní vlivy fyziologické a psychologické. Jako zvláště rizikové pro kvalitní spá-
nek je třeba považovat omezení tzv. REM fáze spánku, kdy frekvence alfa a delta vln je to-
tožná s frekvencí dopravního hluku, především z nákladní dopravy. Citlivost na zvukové 
podněty, které způsobí probuzení a pohybují se kolem intenzity zvukového podnětu 15 dB. 
Zde se však jedná o jednotlivý impuls tj. Lmax.  

Statisticky je prokázáno, že u osob kteří přesídlili do prostředí s výrazně vyšší hlučností do-
jde k výraznému poklesu kvality spánku. Tato kvalita se nezlepší ani po velmi dlouhé době 
několika let. Z uvedených šetření docházíme k závěrům, že pro kvalitní spánek by hluk uvnitř 
místnosti neměl překračovat hodnotu Leq(A) = 35 – 37 dB.  

Většina výzkumných prací v oblasti hodnocení vlivu nadměrného hluku se týká vyšších ex-
posicí oproti hladinám hluku, které jsou předmětem sledování v případě dopravního hluku. 
Jedná se především o exposice hluku v pracovním prostředí, pro který jsou typické exposice 
80 dB a vyšší. 

Pro posouzení možného rizika, které by vyplývalo z akustických exposic, které jsou předmě-
tem této akustické studie není dostatek relevantních dat. Nicméně lze předpokládat, že 
akustická exposice v podlimitních hodnotách hladin hluku pro vnější hluk nezpůsobuje statis-
ticky významná zdravotní rizika. 

Obecná představa, že na hluk se dá zvyknout je výrazem spíše otupení organismu na někte-
ré vnější podněty, při zachování všech uvedených negativních působení. Negativní vlivy na 
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zdraví obyvatel samozřejmě nestoupají lineárně s hodnotami Leq, ale jsou výraznější při vyš-
ších hladinách. Na individuelní negativní vnímání hluku mají samozřejmě vliv i některé další 
faktory. Například hluk ze železniční dopravy je obecně vnímán jako méně obtěžující než 
hluk z automobilové dopravy a naopak hluk z leteckého provozu je obyvateli vnímán jako 
nejvíce rušící. 

Lze konstatovat, že značný vliv na stupeň subjektivního negativního hodnocení má sku-
tečnost, kdy obyvatelé mají pocit, že tento jejich problém je přehlížen a není seriozně řešen 
a posuzován. Naopak snaha společnosti o řešení těchto případů má zpětný pozitivní dopad 
na vnímání obtěžujícího hluku. 

Podmínky pro stavbu nových silnic a dálnic z hlediska splnění platných limitů garantují 
takou akustickou exposici, kde negativní vlivy na lidské zdraví jsou pod hladinou, kde lze 
data statisticky hodnotit. 

 
PREVENTIVNÍ A KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ 

Ve výše uvedené hlukové studii je sledována možnost ochránit obyvatele před případnými 
nadlimitními hladinami hluku dodatečnými technickými opatřeními. Jako velmi účinný způsob 
akustické ochrany lze doporučit, v případě dostatečné vzdálenosti zástavby od komunikace, 
stavbu protihlukových stěn na bázi dřeva, betonu, skla atd. nebo zemních valů v případě 
přebytků výkopové zeminy. Účinnost těchto opatření je podmíněna co nejmenší vzdálenost 
bariery od komunikace a dále její stavební výškou. 

V případě průtahů silnic středem měst v těsném kontaktu se zástavbou je vhodné použít 
výměnu běžných oken za okna protihluková, tj. okna s garantovaným vysokým stupněm 
vzduchové neprůzvučnosti. To má pozitivní dopad i na jejich lepší tepelně izolační paramet-
ry, nevýhodou je však neumožnění větrání při současném dosažení požadované akustické 
ochrany. To je možné zajistit pomocí větracích štěrbin integrovaných v rámu okna. 

Následující Tabulka T.24. stanovuje úroveň zasažení okolní obytné zástavby hlukem z pře-
stavby silnice I/4 na R4 v případě bez realizace protihlukových bariér: 

 

 

Tabulka T.7. 

Název obce 
Nadlimitní hluk 

„nulová 
varianta“ 

Leq(A) na okraji 
obce (den/noc) 

Jesenice ne 45 – 55/35 - 50 
Buk ne 35 – 62/50 - 65 
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# ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

Název obce Nadlimitní hluk 
Aktivní varianta

Leq(A) na okraji 
obce (den/noc)

Jesenice ne 45 – 55/35 - 50 
Buk ano 40 – 70/50 - 65 

 

ZÁVĚR 

Z výše uvedené studie vyplývají následující skutečnosti: 

− Přstavba silnice I/4 na R4 je v převážné délce z hlediska nadlimitní hlukové 
zátěže pro obyvatelstvo bezkonfliktní. 

− Pro zachování hygienických limitů není třeba stavět žádné protihlukové ba-
riéry u aktivní varianty.  

− Výjimkou je obytný dům v obci Buk (RB1) ležící v těsné blízkosti nově bu-
dované komunikace.  Jeho eventuelní způsob ochrany bude předmětem 
dalších jednání. 

− V dalších stupních projektové dokumentace bude nutné provést zpřesnění 
akustických výpočtů na základě dostupných dat. Zvláštní pozornost bude 
nutné věnovat výpočtu hluku v noční době po zjištění pravděpodobného 
podílu noční dopravy na I/4. 

Na základě výše uvedených skutečností lze považovat navrženou trasu silnice R4 z 
akustického hlediska za přijatelné řešení.  

Nová trasa je vedena v trase, která je prakticky určena trasou stávajícího vedení silni-
ce I/4.  

Všechny vypočtené situace s rastrem měřítka jsou uvedeny v příloze a zakreslené izofony v 
poloze vůči obytné zástavbě slouží k posouzení situace. Charakterická izofona 55 dB ve dne 
je i zakreslena do přehledné ortofotomapy.  
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SEZNAM PŘÍLOH  

 

Příloha 1 –  Grafické prezentace jednotlivých lokalit a variant v programu Hluk + verze 4.2 – 
izofony Leq ve dne po 5 dB. 

(Situace jsou řazeny ve směru staničení trasy a děleny po jednotlivých obcích a lokalitách) 

D.3. – Jesenice 

D.4. – Buk 
 

Příloha 2 –  Prezentace map jednotlivých lokalit se zákresem tras, izofon 55 dB ve dne a po-
lohy referenčních bodů 

D.1. – Jesenice 

D.2. – Buk 

 

 

Použitá literatura: 

 
1. Stěnička, Meller – Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb 1987 

2. Nový – Hluk a otřesy 1980 

3. Drkal, Nový – Větrání a snižování hluku kotelen 1989  

4. Stěnička – Šíření a vyzařování hluku konstrukcemi – ČSVTS 1990 

5. Nařízení vlády č. 502 z 30.12.2000 o ochraně zdraví před nadměrným hlukem a vibra-
cemi 

6. Hluk Plus ver. 4.2 + pásma 

7. P. Nelson – Transportation Noise Reference Book – Thames – 1988 

8. J. Havránek – Hluk a zdraví 1990 

 


