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P�ehled nejd�ležit�jších používaných zkratek  
BPEJ  Bonitovaná p�dn� ekologická jednotka 

�HMÚ  �eský hydrometeoro1ogický ústav 

�. p.  �íslo popisné 

�SN  �eská státní norma 

EIA Dokumentace o hodnocení vliv� na životní prost�edí  

 HPJ  Hlavní p�dní jednotka 

 CHOPAV Chrán�ná oblast p�irozené akumulace vod 

 k.ú.  Katastrální území 

 KN  Katastr nemovitostí 

 LBC  Lokální biocentrum 

 LBK  Lokální biokoridor 

 MŽP �R Ministerstvo životního prost�edí �eské republiky 

N  Odpady kategorie nebezpe�né 

NO2  Oxid dusi�itý 

NOX  Oxidy dusíku 

 NRBK  Nadregionální biokoridor 

O  Odpady kategorie ostatní 

OBÚ  Obvodní bá�ský ú�ad 

OK  Okružní k�ižovatka 

PHC  Protihluková clona 

PHO  Pásmo hygienické ochrany 

PHO  Protihluková ochrana 

PP   P�írodní památka 

PPZP  Produk�ní potenciál zem�d�lských p� 

PR   P�írodní rezervace 

PUPFL  Pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa 

RBC  Regionální biocentrum 

RBK  Regionální biokoridor 

 SO   Siln� ohrožený druh 

 TŽ   T�inecké železárny a. s. 

 ÚP   Územní plán 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

 VKP  Významný krajinný prvek 

 VÚC  Velký územní celek 

 ZCHÚ  Zvlášt� chrán�ná území 

ZPF  Zem�d�lský p�dní fond 
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Úvod 
Tato dokumentace je zpracována pro zám�r výstavby páte�ní komunikace (Stavba I a Stavba II) 

v pr�myslové zón� Kladno – východ. Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem �. 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv� na životní prost�edí v platném zn�ní a jeho p�ílohou �. 4 a dalšími souvisejícími zákony a 
p�edpisy. 

Vlastní dokumentaci EIA p�edcházelo v kv�tnu roku 2007 oznámení zám�ru Páte�ní komunikace 
v pr�myslové zón� Kladno - východ – Stavba I a Stavba II. K oznámení obdržel p�íslušný ú�ad �adu 
v�cných p�ipomínek, zejména od ob�an� a ob�anských sdružení s požadavkem na další projednávání 
zám�ru ve smyslu zákona �. 100/2001 Sb. v platném zn�ní.  

 

Posuzovaný zám�r navrhuje výstavbu komunikace III. t�ídy, která zajistí zkvalitn�ní dopravní 
obslužnosti pr�myslové zóny Kladno – východ a snížení intenzit dopravy na okolních zatížených 
komunikacích. Zám�r je rozd�len do dvou �ástí – Stavba I a Stavba II. Stavba I bude probíhat v úseku ul. 
Kralupská – ul. Dubská a bude respektovat trasu navrženou ve zm�n� �. VI územního plánu m�sta Kladna. 
Komunikace z �ásti povede po stávající betonové vozovce a z �ásti jako novostavba. Stavba II bude 
procházet pr�myslovým areálem „D�í�“ (v sou�asné dob� Sochorová válcovna T�ineckých železáren a. s.) 
a bude kon�it k�ižovatkou u Bušt�hradu. Bude se jednat o rekonstrukci stávající komunikace.  

Z hlediska zkvalitn�ní dopravní obslužnosti pr�myslové zóny Kladno - východ jsou v dokumentaci 
�ešeny t�i varianty (0, A a B), p�i�emž varianta A je �ešena ve dvou dopravních možnostech (A1 a A2). 
Dopravní varianty budou srovnány se stávajícím stavem v roce 2007. Varianta 0 p�edstavuje výhledový 
stav v roce 2020 p�i nerealizaci navrhovaného zám�ru. Varianta A1 �eší výhledový stav v roce 2020 p�i 
realizaci zám�ru navrženého v oznámení, které zpracovala firma CityPlan s. r. o. Varianta A2 se od 
varianty A1 liší pouze napojením páte�ní komunikace na posunutou k�ižovatku u Bušt�hradu (dle ÚP). 
Varianta B �eší výhledový dopravní stav v roce 2020, pokud by byla realizována komunikace dle návrhu 
zaneseném ve schváleném územním plánu m�sta Kladna.  

 

Dokumentace je p�ehledným shrnutím zpracovaným na základ� pr�zkum�, podklad� a 
jednotlivých podrobných expertních posouzení. Základním materiálem pro zpracování dokumentace byla i 
p�íslušná vyjád�ení dot�ených orgán� statní správy a samosprávy. V pr�b�hu zpracování dokumentace byla 
ve spolupráci s oznamovatelem a dot�enými orgány státní správy technická stránka zám�ru korigována z 
hlediska vliv� zám�ru na životní prost�edí a bylo hledáno �ešení k minimalizaci jednotlivých vliv� 
výstavby a provozu komunikace na životní prost�edí. 

Faktor�m, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska negativních dopad� zám�ru na životní 
prost�edí, byla v�nována detailní pozornost v samostatných p�ílohách. Jedná se o Akustickou studii, 
Rozptylovou studii a Hodnocení zdravotních rizik. Tyto p�ílohy jsou nedílnou sou�ástí vlastní 
dokumentace. Dokumentace je p�ehledným shrnutím zpracovaným na základ� pr�zkum�, podklad� a 
jednotlivých podrobných expertních posouzení. Text dokumentace je dopln�n grafickým materiálem, který 
poskytuje p�ehled o dané situaci, o místních podmínkách a je podkladem pro snadn�jší orientaci v problému.  
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Obchodní firma 

Krajský ú�ad St�edo�eského kraje 

I�O 

708 910 95 

Sídlo 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Jméno, p�íjmení, bydlišt� a telefon oprávn�ného zástupce oznamovatele 

Ing. Jakub Kleindienst 
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B. ÚDAJE O ZÁM�RU 

I. Základní údaje 

1. Název zám�ru a jeho za�azení podle p�ílohy �. 1 

Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II  

Navržený zám�r spadá dle p�ílohy �. 1 zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní 
prost�edí v platném zn�ní do kategorie II (tj. zám�ry vyžadující zjiš�ovací �ízení), pod po�adové �íslo 9.1 – 
„Novostavby, rozši�ování a p�eložky silnic všech t�íd a místních komunikací I. a II. t�ídy (zám�ry 
neuvedené v kategorii I)“. 

2. Kapacita (rozsah) zám�ru 
Celková délka páte�ní komunikace bude �init 4,8 km. Délka komunikace v rámci katastrálního 

území Bušt�hrad bude 3,1 km a v katastrálním území Kladno 1,7 km. Navrhovaná silnice bude komunikací 
III. t�ídy, kategorie S 7,5. V rámci výstavby se p�edpokládá úprava celkem 56 930 m2 zpevn�ných ploch, z 
�ehož 15 480 m2 p�ipadá na Stavbu I a 41 450 m2 na Stavbu II. 

3. Umíst�ní zám�ru  
�ešený zám�r zasahuje do katastrálních území Kladno a Bušt�hrad. Páte�ní komunikace je 

plánována mezi pr�myslovou zónou Kladno – východ a m�stem Bušt�hrad. Za�átek úseku lze v Kladn� 
vymezit ulicí Dubskou a konec úseku silnicí III/00719 u Bušt�hradu. 

 

Kraj:    St�edo�eský  

Katastrální území: k. ú. Bušt�hrad 

k. ú. Kladno 

 

Obr. �. 1: Umíst�ní zám�ru 

 

Zdroj: CityPlan s. r. o. 
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Stavba I 

Komunikace bude po most� p�ekra�ovat Libušinu ulici (komunikace II/101) a bude vstupovat do 
staré pr�myslové zóny Kladno - východ (areál bývalé hut� Kon�v), kde bude vedena �áste�n� po stávající 
panelové cest� a �áste�n� jako novostavba v úrovni okolo 345 - 350 m n. m. až na ulici Dubskou. 

Stavba II 

Páte�ní komunikace pr�myslovou zónou bude za�ínat na k�ižovatce s komunikací I/61 u západního 
okraje Bušt�hradu v nadmo�ské výšce cca 350 m n. m. Dále bude pokra�ovat jako krátká sou�ást silnice 
Bušt�hrad - Stehel�eves a násypem bude p�echázet údolí Bušt�hradského potoka. Poté z okresní silnice 
odbo�í a stále stoupajícím terénem povede na východní okraj pr�myslové zóny (bývalý areál závodu D�í� 
podniku Poldi, nyní areál T�ineckých železáren). V míst� vjezdu bude trasa dosahovat nejvyšší terénní 
úrovn� cca 355 m n. m. Dále bude vedena západním sm�rem podél severní strany Sochorové válcovny 
T�ineckých železáren. Na jihozápadním konci válcovny bude ost�e odklon�na k severu a bude vedena 
západním sm�rem v soub�hu se železni�ní vle�kou.  

 

Obr. �. 2: Rozd�lení páte�ní komunikace – Stavba I a Stavba II 

 

4. Charakter zám�ru a možnost kumulace s jinými zám�ry 
Posuzovaný zám�r p�edpokládá realizaci komunikace III. t�ídy v délce 4,8 km. Výstavbu zám�ru 

lze rozd�lit na dv� �ásti – Stavba I a Stavba II.  

Stavba I bude realizována v úseku ulic Kralupská – Dubská a bude respektovat trasu navrženou ve 
zm�n� �. VI územního plánu m�sta Kladna. Komunikace z �ásti povede po stávající betonové vozovce a 
z �ásti jako novostavba. Stavba II bude procházet pr�myslovým areálem „D�í�“ (v sou�asné dob� 
Sochorová válcovna T�ineckých železáren a. s.). Bude se jednat o rekonstrukci stávající obslužné 
komunikace vedoucí areálem, který je v sou�asné dob� uzav�ený ve�ejnosti. V úseku mezi pr�myslovým 
areálem a k�ižovatkou u Bušt�hradu (u vodojemu) se bude jednat o rekonstrukci stávající komunikace. 

Dopravní kumulace 

V území pr�myslové zóny Kladno – východ se dnes nachází �ada nevyužitých ploch, které zde 
z�staly po ukon�ení pr�myslové �innosti. Tyto plochy jsou v sou�asné dob� znovuosidlovány drobným 
pr�myslem a výrobou a budou do budoucna kumulovány zejména v oblasti dopravy, a to p�edevším na 
posuzované páte�ní komunikaci. 
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Z hlediska dopravního lze p�edpokládat kumulaci se zám�rem „Logistický park Kladno – D�í�“. 
Tento zám�r p�edpokládá stavbu nového skladového a logistického areálu ve stávající komer�n� výrobní 
zón� Kladno – D�í�. Zám�r byl podroben zjiš�ovacímu �ízení dle zákona �. 100/2001 Sb a nepodléhá 
dalšímu posuzování. Dle údaj� z oznámení zám�ru bude areál realizován ve dvou etapách, celkem bude 
vystav�no 7 skladových hal s navazujícími provozními, administrativními a sociálními p�ístavbami, 
s navazujícími komunikacemi, manipula�ními plochami a navazující infrastrukturou. Areál bude využívat 
stávající obslužnou komunikaci podél areálu Sochorové válcovny TŽ (navrhovaná páte�ní komunikace) a 
dále bude komunika�n�  napojen na silnici III/00719, která vyús�uje na silnici I/61 na k�ižovatce u 
vodojemu v Bušt�hrad�. Intenzita obslužné dopravy areálu bude cca 628 obousm�rných pohyb� za 24 
hodin (z toho 82 TNV, 306 LNV a 240 OA). Intenzity dopravy, které vyvolá provoz logistického parku 
jsou zapo�teny do analýzy dopravního zatížení území zpracovaného firmou CityPlan pro zám�r „Páte�ní 
komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ“, �ímž je kumulace zám�r� zohledn�na. 

Logistický areál bude napojen na dva samostatné vjezdy a jeho provoz bude p�edstavovat nár�st 
dopravy na katastrálním území m�sta Bušt�hrad. Z tohoto d�vodu požaduje m�sto Bušt�hrad opravu 
komunikace �. III/00719 od vodojemu k areálu firmy Peroutka, v�etn� realizace protihlukových bariér 
sm�rem k zástavb� Bušt�hradu. Požadavek na opravu komunikace je p�edm�tem dokumentace EIA pro 
zám�r „Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ“. Realizace protihlukových bariér 
sm�rem k zástavb� Bušt�hradu je v této dokumentaci rovn�ž �ešena, konkrétn� v rámci Akustické studie, 
která tvo�í její p�ílohu �. 1a. 

Z hlediska dopravního lze p�edpokládat kumulaci s p�ipravovaným zám�rem „Obalovna 
asfaltových sm�sí Dubí u Kladna, �eská republika“. Zám�r p�edpokládá výstavbu obalovny na volných 
pozemcích v areálu bývalé Poldi Kladno. Zájmové pozemky se nacházejí v blízkosti stávající obslužné 
areálové komunikace, která se má rekonstruovat a plnit funkci páte�ní komunikace. Obslužná doprava 
obalovny bude využívat tuto areálovou komunikaci ve sm�ru k Bušt�hradu. Intenzity dopravy, které vyvolá 
provoz obalovny jsou zapo�teny do analýzy dopravního zatížení území zpracovaného firmou CityPlan pro 
zám�r „Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ“, �ímž je kumulace zohledn�na. 

Další kumulaci zám�ru lze o�ekávat vzhledem k p�edpokládanému nár�stu dopravy po využití 
stávajících volných ploch v pr�myslové zón� Kladno – východ. V sou�asnosti se jedná a cca 200 ha 
pr�myslových ploch, které prozatím nejsou využívány k pr�myslové výrob�. Je pravd�podobné, že tyto 
plochy budou v budoucnu v zájmu investor� s cílem vytvo�it zde drobné pr�myslové výrobny, logistické a 
skladovací haly atd. Lze tedy o�ekávat, že intenzita dopravy v pr�myslové zón� Kladno – východ ve 
výhledu ješt� vroste. Odhad budoucích dopravních intenzit provedený firmou CityPlan je rovn�ž zahrnut 
do výpo�t� Akustické a Rozptylové studie v dokumentaci EIA.  

Kumulace zdroj� hluku 

V t�sné blízkosti �ešeného území v Kladn� – Dubí se nachází další zdroje hluku (elektrárna ECKG 
a železni�ní vle�ka). Západn� od Kladna – Dubí je v bývalém areálu Poldi Kladno situována elektrárna 
ECKG, která je v provozu v denní i no�ní dob�. Tato elektrárna ovliv�uje akustickou situaci v �ásti Kladna 
– Dubí, kde by m�la být zprovozn�na navrhovaná páte�ní komunikace. 

Dalším zdrojem hluku v Kladn� - Dubí je železni�ní vle�ka, která je situována podél navrhované 
páte�ní komunikace. Železni�ní vle�ka se západn� od mostu p�es ul. Libušina stá�í v pom�rn� velkém 
oblouku k severu. Koleje v této �ásti vedou na náspu a kopírují tak hranici obytných objekt� v této �ásti 
Kladna. 

V Akustické studii (p�íloha �. 1a) byly zohledn�ny jednotlivé p�ísp�vky t�chto zdroj� hluku a byl 
vytvo�en model stávající akustické situace v �ešeném území.  
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5. Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu 
zvažovaných variant a hlavních d�vod� pro jejich výb�r, resp. 
odmítnutí 

Prostor pro budoucí velkou pr�myslovou zónu se nachází na severovýchodním okraji m�sta 
Kladna. Zahrnuje starou pr�myslovou zónu Kladno - východ (prostor bývalé huti Kon�v) a areál bývalé 
ocelárny D�í� (bývalá Poldi Kladno, dnes Sochorová válcovna T�ineckých železáren), který se táhne až 
k západnímu okraji m�sta Bušt�hrad.  

Rozsáhlé území staré pr�myslové zóny o vým��e více než 500 ha v Kladn� mezi jeho �tvrt�mi D�í� 
a Dubí, nyní nazývané Pr�myslovou zónou Kladno - východ, je místem vzniku kladenského pr�myslu p�ed 
více než 150 lety a stále i sídlem nejv�tších industriálních podnik� regionu. Toto území je nyní využíváno 
p�vodním pr�myslem z 10 - 25 %. Od roku 1990 zde probíhá restrukturalizace a do t�chto pr�myslových 
ploch jsou umis�ovány nové podnikatelské aktivity, které jsou podporovány místní samosprávou. Ve 
starém závod� Poldi Kladno se pomalu v omezené mí�e rozvíjí hutní výroba obnovená b�hem roku 1998. 
Od Železáren Hrádek u Rokycan odkoupila �ást provoz� n�mecká spole�nost Scholz Stahlzentrum - Ost, 
která v sou�asné dob� využívá zejména kovárny. Intenzivní je aktivita T�ineckých železáren v hutním 
komplexu Poldi Kladno - D�í�. Území bývalé kladenské Poldovky se probouzí k novému životu, i když je 
z�ejmé, že rozsah výroby již pravd�podobn� nikdy nedosáhne objemu produkce v dob� státn� �ízeného 
hospodá�ství.  

V souvislosti s t�mito aktivitami dochází ke zvyšování dopravní zát�že nejen ve vlastní pr�myslové 
zón� Kladno – východ, ale i v okolních �ástech Kladna. Rozvíjející se pr�myslová zóna je zdrojem 
zejména t�žké nákladní dopravy, která využívá stávající komunika�ní sí� v Kladn� pro napojení na tranzitní 
výpadové komunikace vyšších t�íd. S tím souvisí i problémy p�etížení komunika�ní sít�, které je t�eba za�ít 
neprodlen� �ešit. 

Hlavním d�vodem realizace navrhované páte�ní komunikace je zajišt�ní kvalitní dopravní 
obslužnosti pr�myslové zóny Kladno – východ a snížení intenzit dopravy na okolních zatížených 
komunikacích. Zprovozn�ním plánované páte�ní komunikace dojde ke zkvalitn�ní napojení pr�myslové 
zóny Kladno - východ ve sm�ru na rychlostní silnici R7. Tento jev by se ješt� zvýraznil v p�ípad� realizace 
silnice II/101, která bude �áste�n� plnit funkci východního obchvatu m�sta a umožní vhodn�jší napojení 
pr�myslové zóny i na rychlostní silnici R6, která se po zprovozn�ní úseku Pavlov – Praha stane hlavní 
p�íjezdovou komunikací od Prahy.   

Dalším d�vodem pro realizaci páte�ní komunikace je odleh�ení dopravních intenzit na silnici I/61 a 
v ulicích Kro�ehlavské, Generála Klapálka a Dukelských hrdin�.  

 

Z hlediska možného �ešení dopravní obsluhy pr�myslové zóny Kladno - východ jsou v 
dokumentaci �ešeny t�i varianty (0, A a B), p�i�emž varianta A je �ešena ve dvou dopravních možnostech 
(A1 a A2). Varianta 0 p�edstavuje výhledový stav v roce 2020 p�i nerealizaci navrhovaného zám�ru. 
Varianta A1 �eší výhledový stav v roce 2020 p�i realizaci zám�ru. Varianta A2 se od varianty A1 liší pouze 
napojením páte�ní komunikace v odsunuté k�ižovatce u Bušt�hradu (výhled dle ÚP). Varianta B �eší 
výhledový dopravní stav v roce 2020, pokud by byla realizována komunikace v trase navržené ve 
stávajícím územním plánu m�sta Kladna. Analýzu dopravního zatížení komunika�ní sít� v �ešeném území 
pro jednotlivé varianty zpracovala firma CityPlan s. r. o. Tato analýza tvo�í základní vstupní materiál pro 
�ešení dopravy v Dokumentaci EIA (viz p�íloha �. 5).  



Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II                                                      
Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 11

P�ehled variant: 

Varianta 0  

Takzvaná nulová varianta bude �ešit výhledový stav v roce 2020 na dot�ených komunikacích 
v p�ípad� neprovedení navrhované páte�ní komunikace. Ve výhledovém roce 2020 se p�edpokládá otev�ení 
vrátnic areálu Sochorové válcovny T�ineckých železáren (D�í�). Zárove� se po�ítá s umíst�ním zákazu 
vjezdu nákladní doprav� na Lidické ulici v Kladn�. Varianta zohled�uje realizaci veškerých staveb 
v �ešeném území dle územního plánu, krom� spojky Dubská – I/61. Ulice Dukelských hrdin� bude rovn�ž 
uzav�ena pro vjezd nákladní dopravy. Z areálu Poldi – Hüte budou zachovány stávající výjezdy. 

 

Varianta A  

Tato varianta bude posuzovat trasu páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ tak, 
jak byla �ešena v oznámení zám�ru zpracovaného firmou CityPlan s. r. o. v kv�tnu 2007. Bude se jednat o 
posouzení výhledového stavu v roce 2020. Trasu páte�ní komunikace lze rozd�lit na dv� �ásti – Stavba I a 
Stavba II. Trasa Stavba I za�íná vyúst�ním z ulice Dubské a vstupuje do staré pr�myslové zóny Kladno – 
východ (areál bývalé hut� Kon�v), dále pokra�uje p�emost�ním Kralupské ulice (resp. komunikace II/101) 
a navazuje na Stavbu II. Zde je trasa vedena areálem Sochorové válcovny T�ineckých železáren a dále po 
stávající komunikaci sm�rem k Bušt�hradu. Zde je variantn� �ešeno napojení na komunikaci I/61 (viz 
varianta A1 a A2).  

 

• Varianta A1 

Varianta A1 p�edstavuje výhledový stav v roce 2020 s realizací páte�ní komunikace s napojením na 
I/61 v míst� stávající k�ižovatky u vodojemu. P�edpokládá se umíst�ní zákazu vjezdu pro nákladní vozidla 
p�i vstupu silnice III/00719 do zástavby Bušt�hradu (ulice Tyršova). Varianta rovn�ž po�ítá s umíst�ním 
zákazu vjezdu nákladní doprav� na Lidické ulici v Kladn�. Ve výhledu roku 2020 budou realizovány 
veškeré  stavby v �ešeném území dle územního plánu, krom� spojky Dubská – I/61.  Ulice Dukelských 
hrdin� bude rovn�ž uzav�ena pro vjezd nákladní dopravy. Z areálu Poldi – Hüte budou zachovány stávající 
výjezdy. 

 

• Varianta A2  

Varianta A2 p�edstavuje výhledový stav v roce 2020 s realizací páte�ní komunikace s napojením na 
I/61 v míst� odsunuté k�ižovatky a spojky u vodojemu podle ÚP VÚC (bez pokra�ování na R7). 
P�edpokládá se umíst�ní zákazu vjezdu pro nákladní vozidla p�i vstupu silnice III/00719 do zástavby 
Bušt�hradu (ulice Tyršova). Varianta rovn�ž po�ítá s umíst�ním zákazu vjezdu nákladní doprav� na 
Lidické ulici v Kladn�. Ve výhledu roku 2020 budou realizovány veškeré  stavby v �ešeném území dle 
územního plánu, krom� spojky Dubská – I/61.  Ulice Dukelských hrdin� bude rovn�ž uzav�ena pro vjezd 
nákladní dopravy. Z areálu Poldi – Hüte budou zachovány stávající výjezdy. 

 

Varianta B  

Varianta B p�edstavuje výhledový stav v roce 2020 bez realizace páte�ní komunikace, ale 
s realizací spojky Dubská – I/61 dle územního plánu (propojení Dubské ulice skrze pr�myslovou zónu 
Kladno – východ s vyúst�ním v k�ižovatce Libušina – Kro�ehlavská). Ve výhledovém roce 2020 se 
p�edpokládá otev�ení vrátnic areálu Sochorové válcovny T�ineckých železáren (D�í�). Zárove� se po�ítá 
s umíst�ním zákazu vjezdu nákladní doprav� na Lidické ulici v Kladn�. Varianta rovn�ž po�ítá s realizací 
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veškerých  staveb v �ešeném území dle územního plánu, krom� spojky Dubská – I/61.  Ulice Dukelských 
hrdin� bude rovn�ž uzav�ena pro vjezd nákladní dopravy. Z areálu Poldi – Hüte budou zachovány stávající 
výjezdy. 

   

Tab. �.  1: Stru�ný p�ehled dopravních variant posuzovaných v dokumentaci EIA 

Varianty posouzení v dokumentaci EIA Stru�ná charakteristika 

Varianta 0 Výhledový stav v roce 2020 bez realizace páte�ní komunikace 

Varinata A1 Výhledový stav v roce 2020 s realizací zám�ru páte�ní komunikace 
s napojením na I/61 ve stávající k�ižovatce u vodojemu 

Varinata A 

Varinata A2 Výhledový stav v roce 2020 s realizací zám�ru páte�ní komunikace s 
napojením na I/61 v odsunuté k�ižovatce u vodojemu dle ÚP VÚC 

Varianta B Výhledový stav v roce 2020 s realizací spojky Dubská – I/61 dle 
územního plánu m�sta Kladno 

 

Zákres variant je uveden v map� �. 3 v kapitole F dokumentace. 

6. Popis technického a technologického �ešení  
Navrhovaná páte�ní komunikace je rozd�lena na dv� hlavní �ásti - Stavba I a Stavba II. Projekt Stavby 

I je zpracováván v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí. Trasa �ásti komunikace (nová komunikace 
v úseku ul. Dubská – ul. Kralupská) je v souladu s navrženou zm�nou �. VI Územního plánu sídelního 
útvaru m�sta Kladno, kde je komunikace kategorizována jako sb�rná komunikace funk�ní t�ídy B2. Ve fázi 
Stavby I se bude �áste�n� jednat o novostavbu, �áste�n� o úpravu stávající komunikace v areálu staré 
pr�myslové zóny Kladno - východ. 

Projekt Stavby II je zpracováván v úrovni dokumentace pro stavební povolení. Páte�ní komunikace 
je vedena v celé délce po stávající komunikaci a stavebn� se jedná pouze o její rekonstrukci. Ve fázi Stavby 
II se bude jednat o úpravu �ásti silnice �. III/00719 Bušt�hrad – Stehel�eves a o úpravu stávající obslužné 
komunikace v areálu Sochorové válcovny T�ineckých železáren. 

Stavba I 

Stavbu I lze rozd�lit do následujících fází: 

1. výstavba mostu  p�es Libušinu ulici 

2. rekonstrukce stávající ve�ejn� p�ístupné silnice 

3. výstavba nové komunikace (výstavba nové komunikace je z d�vodu p�eložek inženýrských 
sítí, které nemají pro provoz elektrárny náhradu, podmín�na koordinací s plánovanými 
odstávkami elektrárny) 

Stavba I za�íná napojením na ulici Dubskou, jež je realizováno pomocí okružní k�ižovatky 
(k�ižovatka I), využívající dostate�ného prostoru, který se zde nabízí. Trasa poté pokra�uje jako 
novostavba. Prochází sice stejným koridorem jako stávající uzav�ená komunikace, ale vyhýbá se 
nebezpe�nému úseku, který se nachází v t�sné blízkosti trafostanice elektrárenského za�ízení a vysokého 
nap�tí. Tato varianta optimáln� �eší napojení pr�myslové zóny na okolní silni�ní sí� s možností vst�ícného 
napojení pr�myslové zóny v k�ižovatce s ulicí Dubská.  
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P�ipojení vozidel jedoucích od Kralupské ulice na páte�ní komunikaci je rovn�ž uskute�n�no na 
výhodném míst�. Je zde navržena pr�se�ná k�ižovatka, s up�ednostn�ným pohybem po budoucí páte�ní 
komunikaci (k�ižovatka II). 

V rámci Stavby I budou realizovány následující stavební objekty: 

 

000 Objekty p�ípravy staveništ� 

SO I - 001 – P�íprava staveništ�   

SO I - 002  – Demolice 

SO I - 003 – Dopravn� inženýrská opat�ení 

 

100 Komunikace 

SO I - 101 – K�ižovatka I  

SO I - 102 – Úsek mezi k�ižovatkami I a II 

SO I - 103 – K�ižovatka II 

SO I - 104 -  Úsek mezi k�ižovatkou II a mostem 

 

200 Mostní objekty, zdi, konstrukce 

SO I - 201 – Most p�es ul. Libušinu 

SO I - 202 – Zpevn�ní a zabezpe�ení svah� 

 

300 Vodohospodá�ské objekty 

SO I - 301 – P�eložky vodovod� 

            SO I -  301.1 – P�eložka vodovodu – pitná voda 

 SO I -  301.2 – P�eložka vodovodu – pr�myslová voda tlaková 

 SO I -  301.3 – P�eložka vodovodu – pr�myslová voda gravita�ní 

SO I - 302 – Odvodn�ní 

             SO I -  302.1 – Deš�ová kanalizace 

 

400 Elektro a sd�lovací objekty 

SO I - 401 – Ochrana vedení VN 

SO I - 402 – P�eložky a ochrana vedení NN 

SO I - 403 – Ve�ejné osv�tlení 

SO I - 404 – P�eložky sd�lovacích vedení 

 SO I - 404.1 – P�eložky vedení Telefonica 

 SO I - 404.2 – P�eložky soukr. sd�lovacích vedení 

 

650 Objekty drah 

SO I – 651 – Železni�ní p�ejezd 
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POPIS HLAVNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKT� – STAVBA I 

SO I  001 – P�íprava staveništ� 

P�íprava území v rámci SO 001 bude provedena pouze na plochách staveništ�, které je ohrani�eno 
hranicí do�asného záboru. 

Tento objekt zahrnuje sejmutí svrchní vrstvy (ornice se zde v pravém slova smyslu nevyskytuje, 
jedná se spíše o svrchní antropogenní vrstvu) a její uložení na deponii v míst� do�asného záboru (t. j. na 
plochách, které budou zabrány trvale pro stavbu, nebo na kterých dojde k manipulaci se stavebními stroji. 
Dále dojde k odstran�ní k�ovin a strom� nacházejících se v této �ásti staveništ�. 

Sou�ástí objektu je i odstran�ní �ástí oplocení, vymezení a vyzna�ení staveništ�, vyty�ení tras 
inženýrských sítí, zbudování za�ízení staveništ�, odstran�ní zpevn�ných ploch (panel�) a další práce 
související s p�ípravou staveništ�. 

  

SO I 002 – Demolice 

V rámci stavby I bude nutná demolice jedné dvoupodlažní administrativní budovy a demolice 
mostu p�es Libušinu ulici. Demolice budovy bude probíhat postupným rozebráním za použití leh�í 
mechanizace. Demolice mostu bude probíhat rozebráním a snesením mostního svršku a mostovky. 
Demoli�ní práce a doba provád�ní se budou �ídit platnými právními p�edpisy, vyhláškami a podmínkami 
vzešlými z územního a stavebního �ízení. 
 

SO I 101 – K�ižovatka I 

Napojení na ulici Dubskou bude realizováno pomocí okružní k�ižovatky. Umíst�ní napojení práv� 
v tomto míst� je výhodné také proto, že je zde plánován výjezd z areálu Poldi, který se nachází na prot�jší 
stran� ulice Dubské. Vznikne zde tak dopravní uzel �ty� k�ižovatkových paprsk�, ideální pro �ešení okružní 
k�ižovatkou. K�ižující pohyby se odehrají na jednom míst� a odpadnou �asové ztráty a nadm�rné exhalace. 

Vn�jší pr�m�r okružní k�ižovatky bude 28 m, st�ední nepojízdný ostrov bude mít pr�m�r 10 m. 
Samotný jízdní pás je ší�ky 7 m, p�i�emž rozm�rn�jší vozidla mohou využít �áste�n� pojížd�ný prstenec 
ší�ky 2 m. P�ed napojením na okružní k�ižovatku se oba jízdní pruhy komunikace na všech ramenech 
rozši�ují a je mezi nimi navržen fyzicky odd�lený ostr�vek ší�ky 2 m ohrani�ený obrubníkem. Ostr�vky 
mohou využít chodci, p�es jednotlivá ramena jsou totiž navrženy p�echody.  

V rámci tohoto objektu budou zhotovena i ob� ramena na Dubské ulici. Tato ramena budou 
vytvo�ena úpravou stávající komunikace. U jihozápadní v�tve se jedná o rozší�ení vozovky sm�rem 
k okružní k�ižovatce a vytvo�ení kapkovitého ostr�vku s p�echodem pro chodce. Severovýchodní v�tev 
p�edstavuje úpravu stávající vozovky jejím rozší�ením sm�rem k vjezdu do okružní k�ižovatky, její mírné 
nakolmení, vytvo�ení kapkovitého ostr�vku s p�echodem pro chodce a zhotovení oboustranných 
parkovacích stání.  V�tev sm�rem do hlavní trasy a tím i tento stavební objekt kon�í na konci kapkovitého 
ostr�vku. 

Svislé dopravní zna�ení bude navrženo a blíže popsáno v dalším stupni projektové dokumentace.   
 

SO I 102 – Úsek mezi k�ižovatkami I a II 

V tomto úseku bude páte�ní komunikace procházet stejným koridorem jako stávající uzav�ená 
komunikace, ale bude se vyhýbat nebezpe�nému úseku, který se nachází v t�sné blízkosti trafostanice a 
elektrárenského za�ízení a vysokého nap�tí. Tato varianta optimáln� �eší napojení pr�myslové zóny na 
okolní silni�ní sí� s možností vst�ícného napojení pr�myslové zóny POLDI v k�ižovatce s ulicí Dubská.  
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Na trase je nutná demolice jedné dvoupodlažní budovy a zásah do soukromých pozemk�. Z 
hlediska �ešení dopravy širšího území a napojení na okolní sí� silnic je to však opodstatn�né.  

V úseku je navrženo n�kolik parkovacích míst, všechna jsou po pravé stran� a jsou kompenzací za 
zrušenou stávající parkovací plochu. V km 0,044 – km 0,057 budou 2 podélná stání. Dále v km 0,083 – km 
0,107 bude 10 kolmých stání a rovnob�žn� s nimi budou další 4 podélná stání, umíst�na ve vedlejší ulici. 
Dalších 16 šikmých stání je možno využít v km 0,168 – km 0,204. 

Na konci úseku p�ed k�ižovatkou II bude navržen chrán�ný železni�ní p�ejezd, který je ovšem 
sou�ástí stavebního objektu SO 651. V úseku vedeném po hran� svahu budou navržena silni�ní svodidla 
upevn�ná ke konstrukci takovým zp�sobem, aby zabránila sjetí vozidla ze svahu. Další možná pot�ebná 
bezpe�nostní za�ízení a jejich zp�esn�ní, bude sou�ástí vyššího stupn� projektové dokumentace.  

 

SO I 103 – K�ižovatka II 

P�ipojení vozidel jedoucích od Libušiny ulice na páte�ní komunikaci je rovn�ž uskute�n�no na 
výhodném míst�. Je zde navržena pr�se�ná k�ižovatka, s úhlem k�ížení 70° a s up�ednostn�ným pohybem 
po budoucí páte�ní komunikaci. 

Na východním a západním rameni jsou navrženy p�ídatné pruhy pro levé odbo�ení, jejich ší�ka je 
3,0 m. Pr�b�žné pruhy v obou sm�rech z�stávají rovn�ž 3,0 m, vodící proužek 0,25 m a bezpe�nostní 
odstup 0,25 m. Na východním rameni, sm�rem k Bušt�hradu, je v prostoru rozši�ovacího klínu umíst�n 
ostr�vek, p�es který je veden p�echod pro chodce. Druhý p�echod je na severním rameni, sm�rem k ulici 
Dubské, p�evád�jící p�ší na chodník vedoucí na levé stran� v celém následující úseku. 

Hranice tohoto stavebního objektu jsou na v�tvi sm�rem k hlavní trase dány p�echodem pro 
chodce, na jihozápadní a jihovýchodní v�tvi koncem úpravy a na severovýchodní koncem kapkovitého 
ostr�vku. Svislé dopravní zna�ení bude navrženo a blíže popsáno v dalším stupni projektové dokumentace.   

 

SO I 104 - Úsek mezi k�ižovatkou II  a mostem  

Trasa mezi k�ižovatkou II a vrátnicí u mostu p�es Libušinu ulici vede po stávající betonové 
komunikaci. P�ekonává Libušinu ulici po most�, který bude nutno kompletn� rekonstruovat (viz objekt SO 
I 201). Prakticky v celém úseku od pr�se�né k�ižovatky až k mostu jsou technické parametry stejné. Jedná 
se o úpravu stávající betonové komunikace navršením nových vrstev konstrukce vozovky, dopln�ní 
obrubník� a uli�ních vpustí. V celé délce úseku je po levé stran� navržen chodník v ší�ce 2 m.  

Návrh konstrukce vozovky vyplývá z diagnostiky vozovek provedené firmou Rodos v 01/2007. 
Jedná se o opravu t�žké cemento betonové vozovky poškozené p�epravou velmi t�žkých náklad�.  

 

SO I 201 – Most p�es ul. Libušinu 

Tento most je nedosta�ujících ší�kových parametr�. Pro p�evedení nové páte�ní komunikace jej 
bude t�eba rozší�it. Za tímto ú�elem byla provedena mostní prohlídka.  

Jelikož se jedná o cca t�icetiletou konstrukci, zpracovatel se p�iklání k variant� zcela nového mostu 
s náležitými ší�kovými parametry. V tomto p�ípad� dojde k odstran�ní mostovky ze stávajícího mostu, 
demontáž a odvoz stávajících nosník�. Jelikož je v soub�hu s tímto silni�ním mostem i most železni�ní, 
p�es který je p�evedena vle�ka, bude výhodné zbudovat nový most pomocí prefabrikovaných nosník�, které 
lze snadno po železnici dopravovat. Na stávající spodní stavb� je nutné odstranit úložné prahy i se 
záv�rnými zídkami a po rozší�ení d�íku op�ry (cca o 4 m) a jejím zmonolitn�ním se stávající op�rou 
(p�edepnutím v podélném sm�ru a betonáží „do kapes“) provést nový úložný práh v�etn� úložných blok�. 
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Po osazení nových nosník� a jejich sp�ažení s železobetonovou deskou mostovky bude z�ízena vozovka 
v�etn� �íms ur�ených na jedné stran� pro p�evedení p�ších.  

 

SO I 651 – Železni�ní p�ejezd 

V km 0,490 hlavní trasy (SO 102) se nachází k�ížení se stávající železni�ní vle�kou. V rámci 
tohoto objektu bude vybudován nový chrán�ný železni�ní p�ejezd se signalizací a jeho zabezpe�ení bude 
za�len�no do stávajícího systému vle�ky tak, aby byl tento p�ejezd koordinován se stávajícím železni�ním 
p�ejezdem, který se nachází ve vzdálenosti cca 70 m jihozápadn�. V rámci tohoto objektu dojde i 
k nezbytným úpravám kolejišt�, v souvislosti s výhybkou, která se nachází v tomto prostoru. Bližší 
specifikace prací bude p�edm�tem dalšího stupn� projektové dokumentace. 

Stavba II 

Stavbu II lze rozd�lit do následujících fází (úsek�): 

1. úsek od mostu p�es Kralupskou ul. po vrátnici u k�ižovatky IV 

2. úsek od vrátnice u k�ižovatky IV po konec úpravy – k�ižovatka VI 

 

V rámci Stavby II budou realizovány následující stavební objekty: 

 

000 Objekty p�ípravy staveništ� 

SO II - 001 – P�íprava staveništ�   

SO II - 002 – Dopravn� – inženýrská opat�ení  

 

100 Komunikace 

SO II - 101 – Úsek mezi mostem a k�ižovatkou III 

SO II - 102 – Úsek mezi k�ižovatkou III a vrátnicí �. 2 

SO II - 103 – Úsek mezi vrátnicí �. 2 a k�ižovatkou VI 

SO II - 104 – Protihluková opat�ení 

 

300 Vodohospodá�ské objekty 

SO II - 301 – Ochrana vodovodních �ad� 

SO II - 302 – Odvodn�ní 

 

400 Elektro a sd�lovací objekty 

SO II - 401 – Ochrana vedení VN 

SO II - 402 – Ochrana vedení NN 

SO II - 403 – Ve�ejné osv�tlení 

SO II - 404 – Ochrana sd�lovacích vedení 

     SO I - 404.1 – Ochrana vedení Telefonica 

     SO I - 404.2 – Ochrana soukr. sd�lovacích vedení 
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650 Objekty drah 

SO II – 651 – Úprava železni�ního p�ejezdu 

 

POPIS HLAVNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKT� – STAVBA II 

SO II 101 – Úsek mezi mostem a k�ižovatkou III 

Trasa mezi vrátnicí �. 5 u mostu p�es Kralupskou ulici a napojením na Dubskou ulici vede ve svém 
po�átku po stávající betonové komunikaci. P�ekonává Kralupskou ulici po most�, který bude nutno 
kompletn� rekonstruovat (viz výše). V úseku od mostu p�es Kralupskou ulici k pr�se�né k�ižovatce jsou 
technické parametry obdobné jako u p�edešlého úseku mezi vrátnicemi �. 2 a �. 0.  

 

SO II 102 – Úsek mezi k�ižovatkou III a vrátnicí �. 2  

Návrh �ešení po�ítá s využitím celé ší�ky komunikace, pouze bude usm�rn�n provoz vodorovným 
dopravním zna�ením. Budou vyzna�eny odbo�ovací pruhy v místech napojení kolmých ulic (vjezd� do 
areál� stávajících �i plánovaných). Jelikož se dle sd�lení vedení Sochorové válcovny TŽ p�edpokládá 
rozparcelování a odprodej pozemk� severn� podél stávající komunikace, bude se v podstat� jednat o 
t�ípruhovou komunikaci odvozenou z MO 8,0/50 se st�edním odbo�ovacím pruhem, ur�eným k odbo�ování 
vlevo st�ídav� v obou sm�rech do budoucích �i stávajících kolmých ulic a vjezd�. Podélná parkovací stání 
jsou navržena na severní stran� vozovky s p�erušením v místech vjezd�. Pro nedostate�nou ší�ku stávající 
komunikace, zde bude muset být p�idán pás komunikace ší�ky 1m s plnou skladbou konstrukce vozovky. 
Prostor jižn� od této komunikace bude v budoucnu nadále uzav�enou zónou TŽ a bude ohrani�en vlastním 
plotem. Vjezdy do tohoto areálu budou korespondovat se stávajícími  p�íjezdy k hale válcovny s tím, že 
p�es v�tšinu z nich bude prohnáno oplocení a uživatel si v budoucnu sám ur�í polohu vrátnic.  

 

SO II 103 – Úsek mezi vrátnicí �. 2 a k�ižovatkou VI 

Bude zde využito stávající komunikace v plné ší�i, pouze s tím rozdílem, že bude vodorovným 
dopravním zna�ením p�esn� definován pr�jezdný prostor a tvar k�ižovatek. Na nich bude provoz usm�rn�n 
vodorovným a svislým dopravním zna�ením, pop�ípad� sm�rovými a st�edními ostr�vky tak, aby zde byly 
umožn�ny bezpe�né pohyby vozidel a byla zde up�ednostn�na jízda po nové páte�ní komunikaci. 

K�ižovatka IV leží ve sm�rovém oblouku o polom�ru 110 m. Na vedlejším rameni jsou nov� 
navrženy sm�rovací a st�ední d�lící ostr�vek, usm�r�ující pohyby vozidel.   

K�ižovatka V leží ve sm�rovém oblouku o polom�ru 105 m. Na vedlejším rameni jsou rovn�ž nov� 
navrženy sm�rovací a st�ední d�lící ostr�vek, usm�r�ující pohyby vozidel.  V sou�asném stavu je tato 
k�ižovatka p�íliš rozm�rná, v podstat� skládající se z 3 stykových k�ižovatek. V návrhu je tato k�ižovatka 
stísn�n�jší. 

Napojení konce úseku na silnici I/61 a ulici Kladenskou je navrženo okružní k�ižovatkou (dále jen 
OK) s vn�jším pr�m�rem 35 m se samostatnou spojovací v�tví ve sm�ru Kladno - Praha. Pro dostate�nou 
plochu stávající k�ižovatky je nová OK navržena pouze frézováním a výškovým upravením stávající 
zpevn�né plochy s novou ozelen�nou nezpevn�nou st�ední �ástí a prstencem z p�ejízdných p�í�ných prah�. 
Ší�ka jízdního pásu OK �iní 6 m a ší�ka pojížd�ného prstence 2 m. Pro samostatnou v�tev ve sm�ru Praha 
je navržen odbo�ovací pruh a obdobn� na výjezdu je navržen p�ipojovací pruh.  
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Za�ízení staveništ� 

Stavba I  

Za�ízení staveništ� se bude nacházet na volném prostranství poblíž ECKG na pozemku 1623/127. 
Jedná se o nevyužívanou plochu vhodnou pro umíst�ní za�ízení staveništ�. Je zde možnost napojení na 
kanalizaci a elektrickou sí�, která se nachází podél komunikace. Vodovod je veden z ulice Kralupské 
k blízké budov� na pozemku 1623/8. Maximální rozloha za�ízení staveništ� bude �init cca 5000 m2.  

Na stavb� I budou použity standardní stavební stroje ur�ené pro tento typ staveb. Jejich druh a 
po�et bude závislý na kapacitách a možnostech konkrétního dodavatele. V zásad� lze ale �íci, že pro Stavbu 
I se bude jednat zejména o stroje pro zemní práce, p�dní a silni�ní frézy, nákladní automobily, finišery 
automobilové a železni�ní je�áby, bagry a buldozery. Konkrétní rozmíst�ní jednotlivých za�ízení a rozsah si 
stanoví konkrétní dodavatel stavby v závislosti na svých kapacitách a možnostech. 

 

Obr. �. 3: Umíst�ní za�ízení staveništ� pro Stavbu I 

 
 

Stavba II 

Za�ízení staveništ� se bude nacházet v prostoru k�ížení trasy páte�ní komunikace se silnicí 
III/00719 na ploše stávající k�ižovatky a v blízkém okolí. Jedná se o pozemky ve vlastnictví St�edo�eského 
kraje �. 1928/1, 898/7, 898/6, 898/1. Plocha za�ízení staveništ� bude �init max. cca 1100 m2. Toto za�ízení 
staveništ� bude vzhledem k charakteru Stavby II sloužit pouze pro umíst�ní zázemí stavby (staveništní 
bu�ky, mobilní sociální za�ízení a odstavné plochy automobil�). Konkrétní rozmíst�ní jednotlivých 
za�ízení a rozsah si stanoví konkrétní dodavatel stavby v závislosti na svých kapacitách a možnostech.  

Pro Stavbu II budou p�evážn� využity silni�ní frézy, finišery a nákladní automobily.  
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Obr. �. 4: Umíst�ní za�ízení staveništ� pro Stavbu II 

 

Plán organizace výstavby 

Stavba I 

Stavba I je rozd�lena na n�kolik úsek� (viz kapitola F – mapová p�íloha �. 2 Situace rozd�lení 
hlavních stavebních objekt�). Od k�ižovatky I po k�ižovatku II jde o novostavbu. Za�átek této novostavby 
je limitován technickou odstávkou elektrárny, p�i níž dojde k p�epojení p�eložky vodovodu. Dále se na této 
stavb� nachází železni�ní p�ejezd a dv� k�ižovatky. Tento úsek stavby je z celé páte�ní komunikace 
technicky i �asov� nejnáro�n�jší. Doba trvání stavby se p�edpokládá 1 rok a zahájení stavby musí být 
koordinováno s technickou odstávkou elektrárny, která je p�edpokládána v zá�í.   

Úsek mezi k�ižovatkou II a mostem je naopak nejmén� náro�ný, jedná se v podstat� pouze o 
rekonstrukci komunikace vytvo�ením odpovídajících obrusných vrstev vozovky a realizace odvodn�ní. 
Doba trvání této �ásti se p�edpokládá v délce 3 m�síc�. Samotná vým�na mostu je z technického hlediska 
náro�ná a doba trvání se p�edpokládá 1 rok. 

Všechny tyto �ásti stavby lze provád�t sou�asn� a doba trvání se p�i vhodných klimatických 
podmínkách p�edpokládá do 1 roku. 
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Tab. �.  2: Hlavní za�ízení použitá v jednotlivých fázích výstavby pro Stavbu I 

Po�et za�ízení použitých v hlavních fázích výstavby 

Typ za�ízení SO 101 
K�ižovatka 

I 

SO 102  
Úsek mezi 

k�ižovatkami I a II 

SO 103 
K�ižovatka 

II 

SO 104  
Úsek mezi 

k�ižovatkou II 
a mostem 

SO 201  
Most p�es 

ulici 
Kralupskou 

SO 202 
Zpevn�ní a 
zabezpe�ení 

svah� 

buldozer 0 2 1 0 0 1 

bagr 1 2 1 1 1 2 

p�dní fréza 0 1 0 0 0 0 

silni�ní fréza 1 0 0 1 0 0 

auto je�áb 0 1 0 0 2 1 

žel. je�áb 0 0 0 0 1 0 

finišer 1 1 1 1 1 0 

vibra�ní válec 1 1 1 0 1 1 

 

Stavba II 

Stavba II je rozd�lena na n�kolik úsek�. Od mostu p�es Libušinu ulici po k�ižovatku V se jedná o 
technicky mén� náro�ný úsek, jehož realizací dojde pouze k rekonstrukci vozovky zesílením a 
k rekonstrukci stávajícího odvodn�ní. Délka výstavby této �ásti se p�edpokládá v trvání 3 m�síc�. V úseku 
mezi k�ižovatkou V a VI se jedná o kompletní rekonstrukci vozovky s délkou trvání prací 3 m�síce. 
K�ižovatka VI je z hlediska organizace výstavby technicky náro�n�jší, ale délka trvání výstavby se 
p�edpokládá v délce 4 m�síc�. Všechny tyto �ásti Stavby II budou realizovány za �áste�ného provozu a 
vhodným postupem prací a za dodržení plánu organizace výstavby se celková doba trvání Stavby II 
p�edpokládá v trvání 9 m�síc�.  

 

Tab. �.  3: Hlavní za�ízení použitá v jednotlivých fázích výstavby pro Stavbu II 

Po�et za�ízení použitých v hlavních fázích výstavby 

Typ za�ízení 
SO 101 

Úsek mezi mostem 
a k�ižovatkou III 

SO 102 
Úsek mezi k�ižovatkou III  

a vrátnicí �. 2 

SO 103  
Úsek mezi vrátnicí �. 2  

a k�ižovatkou VI (1. �ást) 

Výstavba  
k�ižovatky VI  

(2. �ást) 

silni�ní fréza  0 0 1 1 

finišer 1 1 1 1 

bagr 1 1 1 1 

vibra�ní válec 0 0 1 1 

Doprava z výstavby 

Stavba I 

Stavba I bude indukovat pohyb cca 20 osobních vozidel za den. Pohyb nákladních vozidel, 
vzhledem k objemu zemních prací a demolic probíhajících v po�átku výstavby (cca první 2 m�síce) se 
p�edpokládá cca 40 nákladních vozidel za den v obou sm�rech. B�hem dalších fází výstavby se 
p�edpokládá pohyb cca 20 nákladních vozidel za den. Vzhledem k charakteru stavby se obslužná 
staveništní doprava bude pohybovat po budoucí trase komunikace. P�íjezdové trasy na staveništ� budou 
z ulice Libušina, odbo�ením do pr�myslové zóny vedle benzínové stanice.  
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P�ír�stek dopravy vyvolaný výstavbou bude oproti stávajícím intenzitám na okolních 
komunikacích (viz p�íloha �. 5 – mapa �. 1 pro stávající stav) zanedbatelný, proto nebyl proveden podrobný 
rozpad dopravy na okolních komunikacích.  

Stavba bude provád�na výlu�n� v denní dobu.  

 

Tab. �.  4: Obslužná doprava Stavby I 

Staveništní doprava Po�et vozidel/den Po�et pohyb�/den 

Osobní automobily 10 20 

Nákladní automobily 
20 (první dva m�síce) 

10 
40 (první dva m�síce) 

20 

 

Stavba II 

Stavba II bude v normální pracovní den indukovat 20 pr�jezd� osobních vozidel za den a 20 
pr�jezd� nákladních vozidel za den. Vzhledem k charakteru stavby se obslužná staveništní doprava bude 
pohybovat po budoucí trase komunikace. P�íjezdové trasy na staveništ� budou ze silnice I/61 po silnici 
III/00719.  

P�ír�stek dopravy vyvolaný výstavbou bude oproti stávajícím intenzitám na okolních 
komunikacích (viz p�íloha �. 5 – stávající stav) zanedbatelný, proto nebyl proveden podrobný rozpad 
dopravy na okolních komunikacích.  

Stavba bude provád�na výlu�n� v denní dobu.  

 

Tab. �.  5: Obslužná doprava Stavby II 

Staveništní doprava Po�et vozidel/den Po�et pohyb�/den 
Osobní automobily 10 20 

Nákladní automobily 10 20 

7. P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru a jeho 
dokon�ení 

Stavba I 

Termín zahájení výstavby:    2009 

Termín dokon�ení výstavby:    2010 

Stavba II 

Termín zahájení výstavby:    2008  

Termín dokon�ení výstavby:    2010 

8. Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk� 
Kraj:    St�edo�eský 

Obec:    Kladno 

   Bušt�hrad 
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9. Vý�et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních 
ú�ad�, které budou tato rozhodnutí vydávat 

Stavba I – Územní rozhodnutí vydává Magistrát m�sta Kladna dle zákona �. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) v platném zn�ní. 

Stavba II – Stavební povolení vydává Magistrát m�sta Kladna dle zákona �. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) v platném zn�ní. 
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II. Údaje o vstupech 

1.  P�da 

Zábor p�dy 

Navrhovaná páte�ní komunikace nebude zasahovat na zem�d�lské pozemky (ZPF) ani na pozemky 
ur�ené k pln�ní funkcí lesa (PUPFL). P�evážná �ást trasy páte�ní komunikace bude vedena po stávajících 
komunikacích v pr�myslové zón� Kladno - východ. Pozemky v zájmovém území jsou vedeny v kategorii 
„ostatní plocha“.  

V rámci Stavby I se p�edpokládá trvalý zábor pozemk� o celkové rozloze 18 320 m2. Do�asný 
zábor v rámci Stavby I bude realizován v období výstavby a bude p�edstavovat 5 815 m2. 

V rámci Stavby II se p�edpokládá trvalý zábor pozemk� o celkové rozloze 70 202 m2. Do�asný 
zábor v rámci Stavby II bude realizován v období výstavby a bude p�edstavovat 19 962 m2. 

 

Tab. �.  6: Pozemky dot�ené Stavbou I (katastrální území Kladno) 

Zábor m2 
Po�adové �íslo 

�íslo 
parcely 
dle KN 

Celková 
vým�ra 
dle KN Trvalý Do�asný 

do 1 roku 
1 1623/1 21259 5561 2011 
2 1623/7 1134 172 76 
3 1623/53 1235 44 38 
4 1623/54 417 14 12 
5 1623/55 1205 35 39 
6 1623/59 46 46 0 
7 1623/61 3337 809 313 
8 1623/62 783 282 167 
9 1623/74 723 615 97 

10 1623/120 8449 86 316 
11 1623/127 19551 957 710 
12 1623/131 152 0 12 
13 1623/132 47 37 10 
14 1623/133 140 114 9 
15 1623/134 5 5 0 
16 1623/135 28 12 12 
17 1623/136 37 26 11 
18 1623/140 179 0 1 
19 1623/141 341 163 32 
20 1623/143 1447 97 128 
21 1623/148 1579 314 73 
22 1623/151 1228 16 5 
23 1623/183 8457 0 10 
24 1623/222 713 382 78 
25 1623/223 79 28 31 
26 1623/224 85401 196 141 
27 1623/311 1546 0 38 
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Zábor m2 
Po�adové �íslo 

�íslo 
parcely 
dle KN 

Celková 
vým�ra 
dle KN Trvalý Do�asný 

do 1 roku 
28 1623/312 1609 0 195 
29 1623/359 1583 0 17 
30 1623/362 16613 75 202 
31 1623/367 9987 0 13 
32 1623/372 492 19 35 
33 1623/375 10 10 0 
34 1623/376 1217 31 77 
35 1623/381 1587 594 238 
36 1623/385 1907 86 50 
37 1623/386 5621 4235 112 
38 1623/387 1302 968 58 
39 1631/1 377857 2 3 
40 1631/275 151 39 60 
41 1631/276 344 0 17 
42 1631/277 416 0 9 
43 1631/405 74 24 22 
44 1633/1 10185 961 55 
45 1634/16 557 299 25 
46 1634/17 795 102 6 
47 1634/18 24 24 1 
48 1635/1 3195 551 59 
49 1909/1 4263 34 44 
50 1911 1416 11 55 
51 1912/19 53 0 5 
52 1913 2085 244 87 

Celkem 18320 5815 
 

Tab. �.  7: Pozemky dot�ené Stavbou II (katastrální území Kladno a Bušt�hrad) 

Zábor m2 
Po�adové �íslo 

�íslo 
parcely 
dle KN 

Celková 
vým�ra 
dle KN Trvalý Do�asný 

do 1 roku 

1 215/1 63409 4695,83 0 
2 215/11 38 38 0 
3 815/1 19712 5896,89 0 
4 815/5 222 120,67 0 
5 898/1 13818 13814,8 0 
6 898/2 131 0 14,42 
7 898/3 133 0 127,01 
8 898/4 149 149 0 
9 898/5 7 7 0 

10 898/6 179 179 0 
11 898/7 460 460 0 
12 997/21 13636 0 25,14 
13 1318/4 7042 344,78 16,92 
14 1618/13 104 0 26,37 
15 1897/80 3802 19,93 554,367 
16 1897/87 21622 0 202,34 
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Zábor m2 
Po�adové �íslo 

�íslo 
parcely 
dle KN 

Celková 
vým�ra 
dle KN Trvalý Do�asný 

do 1 roku 

17 1897/97 111947 0 279,29 
18 1897/99 3792 0 151,56 
19 1897/100 13512 139,33 171,72 
20 1897/119 15997 0 232,351 
21 1897/120 16914 0 282,19 
22 1897/121 12683 0 267,22 
23 1897/143 1750 0 59,34 
24 1897/144 3980 1568,61 129,24 
25 1897/145 4484 0 155,6 
26 1897/147 3532 1665,76 229,85 
27 1897/149 1833 0 104,94 
28 1897/150 3356 0 120,43 
29 1897/151 2657 1393 117,47 
30 1897/152 2728 0 164,98 
31 1897/154 1715 0 60,63 
32 1897/158 1678 1528 37,23 
33 1897/159 5688 9,82 253,77 
34 1897/160 1750 1130,18 66,87 
35 1897/161 2837 118,72 72,2 
36 1897/162 1246 0 61,3 
37 1897/164 2287 0 245,99 
38 1897/165 1138 1138 0 
39 1897/166 1765 0 102,42 
40 1897/167 4706 4549,91 53,38 
41 1897/168 551 0 114,19 
42 1897/173 638 638 0 
43 1897/174 333 18,78 183,62 
44 1897/175 458 458 0 
45 1897/176 416 0 42,29 
46 1897/177 596 596 0 
47 1897/178 150 0 109,1 
48 1913/1 2930 2896,87 12,38 
49 1913/2 25040 4611,05 7031,6 
50 1913/5 2085 1705,24 72,04 
51 1913/6 107 107 0 
52 1916/1 45975 0 2547,67 
53 1916/49 1093 52,16 94,73 
54 1916/82 4004 955,24 117,58 
55 1916/83 4441 0 219,56 
56 1916/84 1292 265,03 226,31 
57 1916/85 14209 2758,32 60,03 
58 1916/86 414 32,18 41,47 
59 1916/90 15775 93,29 275,26 
60 1916/91 4959 7,2 60,82 
61 1916/92 1290 60,92 20,13 
62 1916/93 120 120 0 
63 1916/94 5173 0 323,61 
64 1916/95 1989 0 123,24 
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Zábor m2 
Po�adové �íslo 

�íslo 
parcely 
dle KN 

Celková 
vým�ra 
dle KN Trvalý Do�asný 

do 1 roku 

65 1916/99 2714 16,63 49,92 
66 1916/101 1908 1908 0 
67 1916/103 8572 2590,65 590,46 
68 1929/2 2069 0 65,72 
69 1929/3 3086 0 38,1 
70 1929/5 3239 0 347,53 
71 1930/1 10172 10172 0 
72 1930/2 360 360 0 
73 1930/4 36 36 0 
74 1930/5 151 151 0 
75 1931/3 4434 523,02 564,13 
76 1931/8 269 0 137,2 
77 1931/11 469 13,16 111,26 
78 1931/12 103 72,28 15,13 
79 1931/13 72928 0 203,08 
80 1931/18 18325 16,72 536,25 
81 1931/22 5794 0 12,77 
82 1931/24 408 0 81,39 
83 1936/1 28426 0 244,55 
84 1936/2 6435 0 361,69 
85 1936/3 600 0 17,07 
86 1936/5 11988 0 223,42 
87 1953/1 6108 0 237,21 
88 1953/2 3005 0 24,31 
89 1953/6 209 0 22,03 
90 1953/12 1821 0 16,66 

Celkem 70201,97 19962,05 

Skrývka 

Skrývka o mocnosti do max. 0,3 m prob�hne v prostoru staveništ�. Vzhledem k tomu že jsou 
v tém�� celé ploše stavby stávající zpevn�né plochy, jedná se pouze o úsek mezi stani�eními km 0,440 – 
0,510. Odt�žený materiál bude složen na do�asnou deponii, která bude z�ízena na ploše za�ízení staveništ�. 
P�ebyte�ný materiál nevyužitelný ani po zlepšení vlastností do násypu, bude odvezen na skládky p�íslušné 
kategorie odpadu. 

2. Voda 

Pitná voda 

Fáze výstavby 

Voda bude spot�ebována v prostoru hlavního stavebního dvora a její objem bude závislý na po�tu 
pracovník� �inných p�i výstavb� komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spot�ebu 
lze v tomto stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o p�edpokládané spot�eb� vody na jednoho 
pracovníka: 
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- pouze pro pití, p�íp. mytí nádobí  5 l/osobu a sm�nu 

- pro mytí a sprchování, WC   120 l/osobu a sm�nu        
      (pro prašný a špinavý provoz) 

P�edpokládá se, že voda na stavbu bude dovážena v cisternách. 

Fáze provozu 

Po uvedení stavby do provozu nejsou žádné požadavky na spot�ebu pitné vody. Obslužná za�ízení 
závislá na spot�eb� vody nejsou projektována. 

Technologická voda 

Fáze výstavby 

Technologická voda bude spot�ebována p�edevším: 

- p�i výrob� betonových a maltových sm�sí, 

- p�i ošet�ování betonu ve fázi tuhnutí, 

- na oplachy vozidel, ostatních strojních za�ízení a výjezd� ze staveništ�. 

P�edpokladem je, že nejv�tší množství vody se spot�ebuje v areálu za�ízení staveništ�. Pot�eba 
provozní vody m�že být pokryta nap�. dovozem cisternami. Tato problematika bude �ešena dodavatelem 
stavby.    

Fáze provozu 

Provoz vlastní stavby bude mít nároky na vodu na mytí vozovek. To bude zajišt�né mobilní 
autocisternou.  

Shrnutí 

S odb�rem vody se po�ítá p�edevším po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové 
p�ípravy nejsou známy bilance odb�ru a spot�eby vody. P�edpokladem je, že se nebude jednat o nadm�rn� 
velké odb�ry vody, a že tyto odb�ry budou pouze p�echodné. Skute�ná spot�eba vody bude ur�ena na 
základ� zp�sobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel. P�i vlastním provozu stavby je možné 
o�ekávat spot�ebu vody na p�ípadné mytí vozovky.  

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Fáze výstavby 

Zám�r bude mít nároky na spot�ebu elektrické energie p�i výstavb�. Bude se jednat zejména o 
osv�tlení a vytáp�ní budov v rámci za�ízení staveništ�. Lze p�edpokládat, že p�i výstavb� vzniknou nároky 
na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázov� 
zapot�ebí následující hlavní suroviny a materiály p�edevším do konstruk�ních vrstev vozovky: 

- kamenivo a št�rkopísky pro konstrukci vozovky a násyp�,  

- kamenivo a št�rkopísky pro betonové konstrukce, 

- materiál pro kryt vozovky,     
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- ocel (výztuž do beton�, svodidla, sloupy apod.). 

Vzhledem k tomu, že v sou�asném stupni projektové dokumentace není znám plán organizace 
výstavby ani stavební firma, která bude zám�r realizovat, nelze nárok na surovinové a energetické zdroje 
odhadovat. 

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty pot�ebné na provoz 
pracovních stroj� a obslužných za�ízení. Jejich spot�ebu není možné v tomto stupni projektových p�íprav 
vy�íslit. 

Fáze provozu 

Nárok na spot�ebu elektrické energie ve fázi provozu bude mít nov� navržené ve�ejné osv�tlení 
v délce cca 925 m.  

P�i provozu komunikace se p�edpokládá spot�eba pohonných hmot pro mechanizmy údržby silnice, 
dále spot�eba posypového materiálu pro zimní údržbu. 

Spot�ebu pohonných hmot ve fázi provozu stavby nelze vy�íslit. Její velikost bude úm�rná intenzit� 
dopravy na dot�ené komunikaci. 

Velikost spot�eby posypového materiálu závisí na klimatických podmínkách v roce (po�et 
posypových dn�), p�ípadn� použité technologii posypu. 

Shrnutí 

S nárokem na surovinové a energetické zdroje se po�ítá p�edevším ve fázi výstavby. P�i výstavb� 
komunikace budou spot�ebovány p�edevším stavební materiály a pohonné hmoty pracovních stroj�. Jejich 
spot�ebu není možné v tomto stupni projektových p�íprav vy�íslit. Ve fázi provozu zám�ru vznikne úm�rný 
nárok na spot�ebu elektrické energie pro ve�ejné osv�tlení, pohonné hmoty a posypové materiály pro zimní 
údržbu. 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Stávající komunika�ní sí� 

Stávajícím stavem komunika�ního systému se zabývá „Analýza dopravního zatížení dopravních 
variant požadovaných v dokumentaci EIA“, kterou zpracovala spole�nost CityPlan s. r. o. Studie vytvá�í 
model intenzit dopravy na komunika�ní síti v �ešeném území v roce 2007. Analýza tvo�í základní vstupní 
materiál pro variantní �ešení dopravy v Dokumentaci EIA (viz p�íloha �. 5).  

Hlavní dopravní osu v rámci širšího okolí zám�ru p�edstavuje silnice I. t�ídy I/61 Makot�asy (R7) - 
Kladno - Fialka (R6). Intenzity dopravy mezi Kladnem a Bušt�hradem zde dosahují 19 930 vozidel za 24 
hod, z �ehož 2 750 tvo�í nákladní automobily. Velká �ást dopravy z pr�myslové zóny Kladno – východ je 
v sou�asnosti odvád�na po ulici Dubské ve sm�ru na ulici Dukelských hrdin� a dále pak ulicemi Generála 
Klapálka a Kro�ehlavská až na silnici I/61. Menší �ást dopravy využívá komunikaci Dubskou ve sm�ru na 
ulici Libušinu až na k�ižovatku s ulicí Kro�ehlavská a dále po silnici I/61.  

Areál bývalé Poldi Kladno – D�í�, nyní Sochorová válcovna T�ineckých železáren a. s., je v dnešní 
dob� uzav�enou, neve�ejnou zónou se st�eženými vjezdy. Areál je dostupný: 

1. Po místní ú�elové komunikaci od Bušt�hradu, a to odbo�ením ze silnice I/61 sm�rem na 
Bušt�hrad a Libochovi�ky a dále na k�ižovatce odbo�ením vlevo a levostranným obloukem 
k vjezdové brán� areálu Sochorové válcovny T�ineckých železáren a. s. (vrátnice �. 2).  
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2. Odbo�ením z ulice Libušiny p�es ulici Lidickou a ulici Bušt�hradskou je vjezd umožn�n 
vrátnicí �. 1 (Sochorové válcovny T�ineckých železáren a. s.). V sou�asné dob� je tento vjezd 
využíván p�evážn� osobními automobily. 

3. Z pr�myslové zóny Kladno – východ je jediný možný p�ístup do areálu Sochorové válcovny 
T�ineckých železáren p�es vrátnici �. 0, která se nachází za mostem p�es Libušinu ulici. Tento 
vjezd je však pro sv�j komplikovaný p�ístup používán mén� a p�evážn� osobními automobily. 

Tyto p�ístupy slouží v sou�asné dob� výhradn� k napojení areálu Sochorové válcovny, jelikož tento 
areál není ve�ejn� p�ístupný a jeho pr�jezd je tedy možný pouze pro rezidenty, obsluhu a zásobování na 
potvrzení navšt�vovaného subjektu. 

 

Vjezd do vlastní pr�myslové zóny Kladno - východ je v sou�asné dob� možný n�kolika zp�soby,  
a to: 

1. Vjezdy z ulice Dubské na severozápadním okraji pr�myslové zóny. Tyto vjezdy jsou v sou�asné 
dob� pro napojení západní �ásti pr�myslové zóny využívány nejvíce, jelikož zde sídlí velké 
množství spole�ností. Jedná se o bývalé vrátnice huti Kon�v. Dva vjezdy napojující areál na 
ulici Dubskou, bývalá vrátnice �. 1 a �. 3, které se nacházejí blíže k centru m�sta, mají nevhodné 
rozhledové pom�ry p�i výjezdu na hlavní ulici Dubskou a také prostorové pom�ry neumož�ují  
zbudování bezpe�né k�ižovatky.  

2. Odbo�ením vlevo z ulice Libušina v prostoru p�ed benzínovým �erpadlem vjezdem na stávající 
betonovou komunikaci. 

3. N�které provozovny, jejichž sídla se nacházejí na okrajích PZ mají samostatné vjezdy, sloužící 
pouze pro jejich pot�ebu. 

Výhledový stav komunika�ního systému 

Výhledovým stavem komunika�ního systému se zabývá „Analýza dopravního zatížení dopravních 
variant požadovaných v dokumentaci EIA“, kterou zpracovala spole�nou CityPlan s. r. o. Studie vytvá�í 
modely intenzit dopravy na komunika�ní síti v �ešeném území, a to ve t�ech variantách (0, A a B), p�i�emž 
varianta A je �ešena ve dvou dopravních možnostech (A1 a A2). Varianta 0 p�edstavuje výhledový stav 
v roce 2020 p�i nerealizaci zám�ru. Varianta A �eší výhledový stav v roce 2020 p�i realizaci zám�ru 
navrženého v oznámení zám�ru. Varianta B �eší výhledový dopravní stav v roce 2020, pokud by byl 
realizován návrh komunikace dle územního plánu m�sta Kladna. Analýza tvo�í základní vstupní materiál 
pro variantní �ešení dopravy v Dokumentaci EIA (viz p�íloha �. 5 dokumentace).  

P�ehled variant je uveden v p�edcházející kapitole B. 1. 5 dokumentace EIA.: 

Ochranná pásma 

Vzhledem k délce trasy a faktu, že trasa prochází pr�myslovými areály, p�ichází budoucí páte�ní 
komunikace do styku s v�tšinou druh� inženýrských sítí.  

 

Ochranná pásma hlavních inženýrských sítí: 

• Ochranné pásmo stávajících vzdušných vedení elektroenergetiky 

• Ochranné pásmo podzemního vedení elektriza�ní soustavy do 110 kV v�etn� je 1 m po 
obou stranách krajního kabelu 
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• Ochranné pásmo podzemního vedení elektriza�ní soustavy nad 110 kV v�etn� je 3 m po 
obou stranách krajního kabelu 

• Ochranná pásma plynovodního potrubí  min. 3 m od konce úpravy silni�ního t�lesa 

• Plynovody st�edotlaké, nízkotlaké a plynovodní p�ípojky, jimiž se rozvádí plyn 
v zastav�ném území obce – 1 m na ob� strany od p�dorysu 

• Ostatní plynovody a plynovodní p�ípojky 4 m na ob� strany od p�dorysu 

• Ochranné pásmo podzemního telekomunika�ního vedení �iní 1,5 m po stranách krajního 
vedení 

• Ochranná pásma vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok do pr�m�ru 500 mm �iní na 
každou stranu od jejich vn�jšího líce 1,5 m 

• Ochranná pásma vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok s pr�m�rem nad 500 mm �iní na 
každou stranu od jejich vn�jšího líce 2,5 m 

• Stokové sít� a kanaliza�ní p�ípojky 3 m na každou stranu od kraj� kanaliza�ní stoky a 
souvisejícího objektu 

• Vodovodní potrubí 2 m na každou stranu od kraje potrubí 

• Ochranné pásmo �D 60 m od osy koleje 

P�eložky vodovod� 

P�eložka vodovodu – pitná voda 

P�eložka bude vyvolána kolizí trasy stávajícího vodovodu (resp. stávajících vodom�rných a 
kontrolních šachet) s trasou nov� navržené komunikace. 

P�eložený vodovod bude proveden z totožných trub (materiál a dimenze) jako vodovod stávající, 
veden bude v prostoru mimo komunikaci, �áste�n� bude též situován do chodníku a parkovišt�.  Celková 
délka p�eloženého vodovodu bude 175,91 m.  

Všechny stávající šachty, jejichž vstupní otvor je v prostoru nov� navržené komunikace, budou 
zrušeny. Nové šachty budou umíst�ny tak, aby do nich byl zajišt�n stálý p�ístup (tj. mimo komunikaci).   

 

P�eložka vodovodu – pr�myslová voda tlaková 

P�eložka bude vyvolána kolizí trasy stávajícího vodovodu (resp. stávajících vodom�rných a 
kontrolních šachet) s trasou nov� navržené komunikace. 

P�eložený vodovod bude proveden z totožných trub (materiál a dimenze) jako vodovod stávající, 
veden bude v prostoru mimo komunikaci, �áste�n� bude též situován do chodníku a parkovišt�.  Celková 
délka p�eloženého vodovodu bude 95,38 m.  

Všechny stávající šachty, jejichž vstupní otvor je v prostoru nov� navržené komunikace, budou 
zrušeny. Nové šachty budou umíst�ny tak, aby do nich byl zajišt�n stálý p�ístup (tj. mimo komunikaci).   

 

 P�eložka vodovodu – pr�myslová voda gravita�ní 

Stávající gravita�ní vodovod DN 700 celkem na t�ech místech k�íží nov� navrženou komunikaci.  
Vzhledem k tomu, že niveleta vozovky bude v místech k�ížení snížena oproti p�vodnímu terénu, bude 
potrubí vodovodu p�eloženo tak, aby z�stalo zachováno jeho dostate�né krytí. V sou�asné dob� není známa 
p�esná situa�ní ani výšková poloha stávajícího potrubí. Definitivní podoba p�eložek bude tedy up�esn�na 
po p�esném vyty�ení polohy vodovodu (nap�. vyhledání detektorem).  
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Ochrana vedení VN 

V prostoru této stavby se nachází kabel vysokého nap�tí 35 kV. Je uložen podél ulice Dubské 
v jejím západním okraji a v ú�elové komunikaci p�ed vchodem do elektrárny a dále se jeho trasa p�imyká 
k produktovodu podél této komunikace. 

V prostoru k�ižovatky (SO I 101) se p�i západním okraji ulice Dubská nachází kabel 35 kV, který 
podchází stávající vjezd do areálu a je veden v energokanálu. V rámci výstavby k�ižovatky dojde pouze 
k úprav� povrchu tohoto vjezdu a jeho napojení na okružní k�ižovatku, proto zde nedojde k žádným 
úpravám, pouze bude po odkrytí zkontrolován stav energokanálu.   

Ve stani�ení cca km 0,070 podchází kabel na kolmo stávající vozovku a dále vede ve svahu 
v zeleni. V tomto míst� vede páte�ní komunikace (SO I 102) z �ásti po stávající vozovce a z �ásti na 
navršeném svahu. Niveleta je oproti stávajícímu stavu výše, dojde zde tedy pouze k prodloužení 
(p�ípadnému osazení) chráni�ky. Její materiál, zp�sob provedení a další up�esn�ní bude sou�ástí �ešení 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

Ve stani�ní cca km 0,420 podchází kabel na kolmo pod stávajícím vjezdem a dále vede podéln� 
s navrženou novostavbou a pod mírným úhlem vstupuje do trasy navržené vozovky. V tomto míst� páte�ní 
komunikace (SO I 102) vede od km 0,420 do km 0,445 po stávající vozovce a od km 0,445 do km 0,520 po 
stávajícím terénu. Od km 0,520 do konce úpravy jihovýchodního ramene k�ižovatky II (SO I 103)  vede 
navržená trasa po stávající vozovce ur�ené k úprav� povrchu. Niveleta se  oproti stávajícímu stavu snižuje 
v míst� km 0,450 až km 0,480 snižuje o max. cca 1m, ve zbylém úseku jde p�ibližn� po stávajícím terénu. 
V dalším stupni projektové dokumentace bude zjišt�no krytí tohoto vedení a bude stanoveno opat�ení. 
V každém p�ípad� dojde k osazení chráni�ky. Její materiál, zp�sob provedení a další up�esn�ní bude 
sou�ástí �ešení v dalším stupni projektové dokumentace. 

P�eložky a ochrana vedení NN 

Ve stani�ní cca km 0,100 a 0,120 podchází kabel z jihu na kolmo stávající vozovku a dále vede ve 
svahu v zeleni. V tomto míst� páte�ní komunikace (SO I 102) vede z �ásti po stávající vozovce a z �ásti na 
navršeném svahu. Niveleta je oproti stávajícímu stavu výše, dojde zde tedy pouze k prodloužení 
(p�ípadnému osazení) chráni�ky. Její materiál, zp�sob provedení a další up�esn�ní bude sou�ástí �ešení 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

Ve stani�ení cca km 0,160 až 0,190 vede kabel NN podél stávající budovy ur�ené k demolici 
v zeleném pásu a ve zpevn�né ploše. V tomto prostoru je navržena zárubní ze	. Je navrženo p�eložení trasy 
kabelu do chodníku podél šikmého stání u hlavní trasy tak, aby kabel procházel zárubní zdí pod 
vhodn�jším úhlem. Tato p�eložka bude možná až po demolici administrativní budovy. Její trasa bude oproti 
stávajícímu stavu kratší, takže zde vznikne i rezerva délky a tudíž se nep�edpokládají problémy p�i 
provád�ní. Kabel bude procházet zárubní zdí na dvou místech, ve kterých je navržena chráni�ka. Její 
materiál, zp�sob provedení p�eložky a další up�esn�ní bude sou�ástí �ešení v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

P�eložky sd�lovacích vedení 

Ochrana vedení Telefonica 

V prostoru k�ižovatky (SO I 101) se v po západním okraji ulice Dubské nachází kabel ve správ� 
Telefonica, který podchází stávající vjezd do areálu a je veden v energokanálu. V rámci výstavby 
k�ižovatky dojde pouze k úprav� povrchu tohoto vjezdu a jeho napojení na okružní k�ižovatku, proto zde 
nedojde k žádným úpravám, pouze bude po odkrytí zkontrolován stav energokanálu.   



Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II                                                      
Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 32

 

P�eložky sd�lovacích vedení 

Ve stani�ení cca km 0,025 podchází sd�lovací kabel pod stávající vozovkou a poté vede východn� 
pod stávající vozovkou. Jelikož zde v rámci SO 102 dochází k úpravám a trasa kabelu by nebyla p�íliš 
vhodná, dojde k jeho p�eložce do místa budoucího chodníku podél administrativní budovy. Délka této 
p�eložky je cca 70 m. Jedná se o kabely ve správ� ECKG. 

Ve stani�ení cca km 0,075 podchází dva sd�lovací kabely pod stávajícími vozovkami a zelenými 
pásy. V rámci úprav p�i provád�ní SO 102 by mohlo dojít k odkrytí t�chto kabel�, proto je zde navrhnuta 
ochrana t�chto kabel� spo�ívající v jejich p�ípadném zahloubení a osazení do chráni�ek �i jiné formy 
ochrán�ní. Její zp�sob provedení a další up�esn�ní bude sou�ástí �ešení v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

Ve stani�ení cca km 0,100 podchází sd�lovací kabel pod stávající vozovkami a zelenými pásy na 
kolmo a dále jeho trasa pokra�uje po hran� svahu východním sm�rem. V rámci úprav p�i provád�ní SO 102 
by mohlo dojít k odkrytí tohoto kabelu, proto je zde navrhnuta ochrana, spo�ívající v jeho p�ípadném 
zahloubení a osazení do chráni�ky �i jiné formy ochrán�ní. Její zp�sob provedení a další up�esn�ní bude 
sou�ástí �ešení v dalším stupni projektové dokumentace. Dále dojde k mírné zm�n� trasy tohoto kabelu, 
aby se nevyskytoval pod navrženým obrubníkem. 

 Ve stani�ení km 0,160 – 0,210 se nachází telefonní p�ípojka administrativní budovy. Jelikož 
dochází k demolici této budovy, je tato p�ípojka ur�ena ke zrušení, v délce cca 55 m. 

Ve stani�ení km 0,490, v míst� železni�ní vle�ky se nacházejí dv� trasy sd�lovacích kabel�. Tyto 
kabely budou v rámci zbudování železni�ního p�ejezdu SO 651 odkryty a uloženy do spole�né trasy mimo 
p�ejezd. 

Dopravn� – inženýrská opat�ení  

P�i výstavb� novostavby (SO 102) dojde k minimálnímu omezení automobilového provozu, jelikož 
je trasa vedena p�evážn� mimo ve�ejn� p�ístupné komunikace a všechny sousedící objekty budou mít 
zajišt�ny p�íjezd. Omezení dopravy lze o�ekávat p�i úprav� k�ižovatky u Bušt�hradu a na ulici Dubské.  

Stavba provád�ná na stávající betonové komunikaci (SO 104) bude provád�na po polovinách a po 
úsecích, aby byla zachována možnost p�íjezdu k okolním budovám. Tomuto ú�elu budou p�izp�sobena i 
dopravn� inženýrská opat�ení, která budou sou�ástí dalšího stupn� projektové dokumentace. 
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 
Sou�ástí dokumentace EIA je podrobná Rozptylová studie, která tvo�í p�ílohu �. 2. P�edm�tem 

studie je posouzení p�ísp�vk� k imisní zát�ži související s provozem posuzovaných dopravních variant. 
Rozptylová studie dále �eší p�ísp�vky k imisní zát�ži, které vzniknou p�i výstavb� navrhované páte�ní 
komunikace. 

Fáze výstavby 

Pro fázi výstavby navrhované páte�ní komunikace bylo v rámci Rozptylové studie provedeno 
vyhodnocení p�ísp�vk� k imisní zát�ži, p�i které jsou zohledn�ny emise ze související dopravy, z provozu 
mechanizace na staveništi a z p�esunu zeminy. Etapa výstavby je vyhodnocena již pro rok 2008. 

Bodové zdroje 

Bodové zdroje zne�išt�ní ovzduší pro etapu výstavby nejsou uvažovány. 

 

Liniové zdroje 

Mezi liniové zdroje pat�í pohyb naklada��, bagr� a ostatní t�žké techniky po staveništi, nebo� se 
jedná o liniovou stavbu. 

P�i výstavb� páte�ní komunikace se p�edpokládá nasazení mechanizace specifikované v tabulkách 
u popisu plánu organizace výstavby v kapitole B. 6. Pro výpo�et rozptylové studie bylo uvažováno, že 
všechny mechanismy budou nasazeny najednou a byla použita p�edpokládaná spot�eba 10 litr� nafty za 
hodinu pro každý mechanismus. 

 

Tab. �.  8: P�edpokládaná spot�eba nafty pro stavební mechanismy 

Provoz mechanizace Maximální po�et nasazených mechanizm� P�edpokládaná spot�eba nafty 
Stavba I 30 300 l/hod 
Stavba II 12 120 l/hod 

 

Emise z provozu mechanizace byly vy�ísleny pomocí emisních faktor� daných již neplatným 
Na�ízením vlády �. 352/2002 Sb., kdy p�i spalování 1 kg nafty vznikne 1,42 g TZL, 5,0 g NOx, 0,71 g CO a 
0,006 g benzenu. Tyto emise byly rozpo�ítány na 1,2 km úsek Stavby I a na 3,6 km úsek Stavby II. 

 

Tab. �.  9: Emise z provozu mechanizace 

Provoz mechanizace NOx 
[ g/s/m ] 

CO 
[ g/s/m ] 

Benzen 
[ g/s/m ] 

PM10   
[ g/s/m ] 

Stavba I 7,889E-05 2,778E-04 3,944E-05 3,333E-07 
Stavba II 1,052E-05 3,704E-05 5,259E-06 4,444E-08 

 

V rámci etapy výstavby je uvažováno s 12 hodinami maximálního provozu denn�. Údaj je op�t 
nadhodnocen. Na základ� podobných stavebních prací, je zjišt�no, že v�tší �ást pracovního dne �ekají 
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bagry na p�íjezd t�žkých nákladních automobil�. Pro výpo�et rozptylové studie je ale po�ítáno se situací, 
kdy bagry a ostatní stavební technika pracuje nep�etržit� po celou sm�nu.  

Pro ú�ely rozptylové studie byly rozd�leny pojezdy obslužné dopravy související s výstavbou 
páte�ní komunikace (Stavba I i Stavba II) na jednotlivých úsecích definovaných v rozptylové studii.  

 

Tab. �.  10: Rozpad obslužné dopravy související s výstavbou 

Po�ty pohyb�/den Linie Stavby I a Stavby II 
T�žké nákladní automobily Osobní automobily 

1 20 25 
2 20 15 
3 20 15 
4 20 15 
8 20 10 
9 20 10 

11 20 20 
12 20 0 
13 20 0 
14 40 0 

 

V následující tabulce jsou shrnuty celkové emise ze související dopravy v období výstavby 
z posuzovaného zám�ru jedoucí po komunikacích v definovaných úsecích. Emise z dopravy byly vy�ísleny 
na základ� dat o intenzit� dopravy a emisních faktor� vy�íslených pomocí programu MEFA, verze 02. 

 

Tab. �.  11: Emise z obslužné dopravy související s výstavbou 

Linie Stavby I a Stavby II NOx 
[ g/s/m ] 

CO 
[ g/s/m ] 

Benzen 
[ g/s/m ] 

PM10   
[ g/s/m ] 

1 9,4292E-07 1,7984E-06 1,0339E-07 9,5694E-09 
2 9,0616E-07 1,6949E-06 1,0328E-07 8,9213E-09 
3 9,0616E-07 1,6949E-06 1,0328E-07 8,9213E-09 
4 9,0616E-07 1,6949E-06 1,0328E-07 8,9213E-09 
8 8,8778E-07 1,6432E-06 1,0322E-07 8,5972E-09 
9 8,8778E-07 1,6432E-06 1,0322E-07 8,5972E-09 

11 9,2454E-07 1,7467E-06 1,0333E-07 9,2454E-09 
12 8,5102E-07 1,5397E-06 1,0310E-07 7,9491E-09 
13 8,5102E-07 1,5397E-06 1,0310E-07 7,9491E-09 
14 1,7020E-06 3,0794E-06 2,0620E-07 1,5898E-08 

 

Plošné zdroje 

Dalším vstupem v etap� výstavby jsou emise související se zemními pracemi. Celkov� se jedná o 
manipulaci s 4500 m3 zeminy v rámci Stavby I a s 900 m3 zeminy v rámci Stavby II. Za p�edpokladu emisí 
suspendovaných �ástic PM10 0,04 kg na 1 m3 p�emís�ovaného materiálu lze v etap� výstavby lze o�ekávat 
následující emise suspendovaných �ástic frakce PM10. Emise zp�sobené zemními pracemi byly rozpo�ítány 
do 2 m�síc� na po�átku výstavby, kdy budou provád�ny zemní práce na obou stavbách. 

 

Tab. �.  12: Emise suspendovaných �ástic PM10 zemních pracích 

Plošný zdroj Suspendované �ástice PM10 
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 [ kg/stavbu ]  [ g/s ] 
Stavba I 180 0,0906 
Stavba I 36 0,0181 

 

Fáze provozu 

Ve fázi provozu lze �ešenou komunikaci považovat za liniový zdroj zne�išt�ní ovzduší. Pro 
výpo�et rozptylové studie je nutné rozd�lit liniový zdroj na díl�í rovné úseky. Pro p�ehlednost studie jsou 
zde presentovány �ásti komunikace, které se pro výpo�et skládaly z díl�ích rovných úsek�. Tyto �ásti 
komunikací zahrnutých do výpo�tu rozptylové studie jsou charakterizovány pr�jezdy dopravních 
prost�edk�. �etnost pr�jezd� dopravních prost�edk�, v �len�ní lehké nákladní automobily, t�žké nákladní 
automobily, osobní automobily a autobusy, byla p�evzata ze studie spole�nosti CityPlan spol. s r.o. 
„Analýza dopravního zatížení dopravních variant požadovaných pro vypracování dokumentace EIA dle 
zákona �. 100/2001 Sb.“ pro investi�ní zám�r „Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – Východ“. 
Tato studie je sou�ástí p�edkládané dokumentace EIA (p�íloha �. 5). 

Do výpo�tu p�ísp�vku k imisní zát�ži v jednotlivých dopravních variantách byly zahrnuty 
komunikace znázorn�né v P�íloze �. 1 Roptylové studie (p�íloha �. 2 dokumentace). 

 

Tab. �.  13: Úseky liniových zdroj� zne�išt�ní ovzduší 

Varianta Liniové zdroje Po�et �ástí komunikace Celková délka liniového zdroje 
0 Provoz automobil� 10 12 165 m 

A1 Provoz automobil� 14 16 920 m 
A2 Provoz automobil� 14 16 820 m 
B Provoz automobil� 11 13 035 m 

 

V následujících tabulkách jsou shrnuty celkové emise z dopravy popisované variantami 0, A1, A2 a 
B z posuzovaného zám�ru jedoucí po komunikacích v definovaných úsecích. Emise z dopravy byly 
vy�ísleny na základ� dat o intenzit� dopravy a emisních faktor� vy�íslených pomocí programu MEFA, 
verze 02.  

 

Tab. �.  14: Emise z dopravy na úsecích liniového zdroje ve variant� 0 

�ásti komunikace NOx [g/m/s] CO [g/m/s] Benzen [g/m/s] PM10 [g/m/s] 
1 1,27E-04 2,27E-04 1,08E-05 1,24E-06 
2 1,22E-04 2,11E-04 8,91E-06 1,17E-06 
3 7,05E-05 1,36E-04 6,39E-06 7,57E-07 
4 8,25E-05 1,51E-04 2,58E-06 9,01E-07 
5 6,19E-05 1,09E-04 4,65E-06 6,05E-07 
6 5,43E-05 9,43E-05 3,97E-06 5,22E-07 
7 3,45E-05 6,31E-05 2,48E-06 3,55E-07 
8 2,93E-05 4,49E-05 1,99E-06 2,41E-07 
9 5,93E-05 1,11E-04 4,69E-06 6,25E-07 

10 3,99E-05 6,98E-05 2,45E-06 3,92E-07 
 

Tab. �.  15: Emise z dopravy na úsecích liniového zdroje ve variant� A1 
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�ásti komunikace NOx [g/m/s] CO [g/m/s] Benzen [g/m/s] PM10 [g/m/s] 
1 1,29E-04 2,32E-04 1,12E-05 1,26E-06 
2 1,06E-04 1,81E-04 7,49E-06 1,00E-06 
3 6,11E-05 1,18E-04 5,38E-06 6,62E-07 
4 9,67E-05 1,80E-04 5,22E-06 1,05E-06 
5 5,85E-05 8,40E-05 3,25E-06 4,52E-07 
6 5,91E-05 1,03E-04 4,50E-06 5,68E-07 
7 2,69E-05 4,86E-05 1,71E-06 2,77E-07 
8 2,33E-05 3,36E-05 1,34E-06 1,81E-07 
9 5,32E-05 1,00E-04 3,94E-06 5,69E-07 

10 3,80E-05 6,57E-05 2,32E-06 3,68E-07 
11 5,64E-05 1,08E-04 5,92E-06 5,78E-07 
12 3,80E-05 7,67E-05 3,53E-06 4,24E-07 
13 2,03E-05 3,82E-05 2,11E-06 2,06E-07 
14 3,30E-05 6,28E-05 3,23E-06 3,44E-07 

 

Tab. �.  16: Emise z dopravy na úsecích liniového zdroje ve variant� A2 

�ásti komunikace NOx [g/m/s] CO [g/m/s] Benzen [g/m/s] PM10 [g/m/s] 
1 1,33E-04 2,40E-04 1,15E-05 1,31E-06 
2 1,11E-04 1,92E-04 7,81E-06 1,06E-06 
3 6,18E-05 1,19E-04 5,46E-06 6,69E-07 
4 9,72E-05 1,82E-04 5,26E-06 1,05E-06 
5 5,86E-05 8,44E-05 3,25E-06 4,54E-07 
6 6,21E-05 1,08E-04 4,80E-06 5,97E-07 
7 2,75E-05 4,88E-05 1,72E-06 2,77E-07 
8 2,32E-05 3,34E-05 1,34E-06 1,80E-07 
9 5,29E-05 9,95E-05 3,94E-06 5,64E-07 

10 3,79E-05 6,55E-05 2,32E-06 3,67E-07 
11 5,66E-05 1,08E-04 5,95E-06 5,80E-07 
12 4,52E-05 8,48E-05 4,94E-06 4,51E-07 
13 2,08E-05 3,93E-05 2,16E-06 2,12E-07 
14 3,28E-05 6,24E-05 3,23E-06 3,42E-07 

 

 

Tab. �.  17: Emise z dopravy na úsecích liniového zdroje ve variant� A2 

�ásti komunikace NOx [g/m/s] CO [g/m/s] Benzen [g/m/s] PM10 [g/m/s] 
1 1,30E-04 2,32E-04 1,12E-05 1,27E-06 
2 1,23E-04 2,12E-04 9,29E-06 1,17E-06 
3 8,30E-05 1,61E-04 7,45E-06 8,98E-07 
4 7,27E-05 1,32E-04 3,49E-06 7,65E-07 
5 7,54E-05 1,16E-04 4,83E-06 6,28E-07 
6 5,59E-05 9,75E-05 4,14E-06 5,39E-07 
7 2,70E-05 4,89E-05 1,68E-06 2,79E-07 
8 2,30E-05 3,35E-05 1,29E-06 1,81E-07 
9 4,54E-05 8,51E-05 3,22E-06 4,85E-07 

10 3,85E-05 6,70E-05 2,32E-06 3,76E-07 
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�ásti komunikace NOx [g/m/s] CO [g/m/s] Benzen [g/m/s] PM10 [g/m/s] 
21 6,64E-05 1,31E-04 5,69E-06 7,40E-07 

 

2. Odpadní vody 

Deš�ové vody 

Odvedení deš�ových vod ve fázi výstavby z území dot�eného stavbou nebude speciáln� �ešeno. 
Odpadní vody ze zpevn�ných ploch staveništ�, u kterých hrozí zne�išt�ní nebezpe�nými látkami (nap�. 
úniky provozních kapalin ze stavebních mechanism�, tj. z odstavných ploch stavebních dvor�), budou 
zachycovány a odvád�ny p�es lapoly. Budou provedena b�žná opat�ení k zamezení kontaminace vody a 
p�dy. 

 

Na zpevn�ném t�lese komunikace budou ve fázi provozu vznikat odpadní vody potenciáln� 
zne�išt�né provozem automobil� a zimní údržbou silnice. Jedná se p�edevším o zne�išt�ní látkami 
charakteru – nerozpušt�né látky, drobné mechanické ne�istoty a také nepolární extrahovatelné látky. 
V pr�b�hu zimního období bude odpadní srážková voda obohacena dále o mechanické nebo chemické 
posypové látky (nap�. s�l, písek, št�rk).  

 

Množství deš�ových vod 

Množství takto vznikajících deš�ových vod Q v [l/s] lze odvodit podle vzorce Q  = ψ*A*q, kde ψ  
je sou�initel odtoku, A  je odvodn�ná plocha [ha], q je vydatnost p�ívalového dešt� [l/s/ha]. Sou�initel 
odtoku ψ pro zpevn�nou plochu, tj. vlastní t�leso komunikace se zpevn�nou krajnicí, �iní 0,90 pro zele� 
(nezpevn�né plochy na okrajcích komunikace) pak 0,05.  

P�ehled odvod�ovaných ploch, ro�ní bilance odvád�ných deš�ových vod a množství odvád�ných 
vod p�i p�ívalovém dešti ukazuje následující tabulka: 

 

Tab. �.  18: P�ehled odvod�ovaných ploch a bilance odvedených deš
ových vod (p�ívalový déš
) 

Zp�sob zastav�ní 
Celková 

plocha (m2) ψ 
Reduk. 

plocha (m2) 
Q15 
(l/s) 

M15 
(m3) 

Zpevn�né plochy 48 600 0,9 43 740 699,84 629,86 
Zele� 5 400 0,05 270 4,32 3,89 

Celkem 54 000 - 44 010 - 633,75 

Pozn: P�ívalový déš� byl uvažován v intenzit� 160 l/s/ha  za p�edpokladu  doby trvání t = 15 minut a periodicity   p = 
1,0 

 

Uvažujeme–li pr�m�rný ro�ní srážkový úhrn 520 mm, dostaneme ro�ní množství deš�ových vod 
odvedených z celkové plochy zám�ru (zpevn�ných a okolních ozelen�ných ploch): 
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Tab. �.  19: Ro�ní  bilance odvedených deš
ových vod 

Zp�sob zastav�ní Celková plocha 
(m2) ψ 

Reduk. 
plocha (m2) 

Q365 
(m) 

M365 
(m3) 

Zpevn�né plochy 56 930 0,9 43 740 0,52 22 744,8 
Zele� 5 400 0,05 270 0,52 140,4 

Celkem 62 330 - 44 010 0,52 22 885,2 

 

Zp�sob odvodn�ní 

Veškerá deš�ová voda ze zpevn�ných ploch komunikace (15 480 m2) procházející pr�myslovou 
zónou „Kon�v“ v úseku mezi Dubskou a Kralupskou ulicí (Stavba I) bude odvodn�na pomocí uli�ních 
vpustí  do nov� vybudované deš�ové kanalizace o délce 880 m, která bude napojena do kanaliza�ního �adu 
v ulici Dubská. Kanalizace bude vedena v nov� navržené komunikaci, v úseku od k�ižovatky (stani�ení 
komunikace 524,410 m) bude �ad situován do chodníku.  

Kanalizace bude provedena z betonových trub DN 400, vstupní šachty budou provedeny z 
betonových skruží, dna budou vyzd�na z kanaliza�ních cihel, p�ípadn� mohou být použita dna 
prefabrikovaná, betonová.  

V p�ípad� Stavby II (úsek procházející pr�myslovým areálem „D�í�) dojde pouze k rekonstrukci 
stávající obslužné komunikace p�i zachování sou�asného systému odvodn�ní. �ást zpevn�ných ploch (20 
200 m2) bude odvod�ována do deš�ové kanalizace a následn� do n�kolika podzemních sb�rných deš�ových 
usazovacích nádrží situovaných cca 300 m severn� od komunikace na zalesn�né ploše Kladno-Vrapice, kde 
jsou deš�ové vody po odsazení p�epadem vypoušt�ny a zasakovány. Zbylá plocha (21 250 m2) bude 
odvod�ována na terén a do stávajícího systému p�íkop�. Je plánováno rovn�ž pro�išt�ní t�chto p�íkop�.  

Informace o tom, zda-li jsou zmín�né usazovací nádrže a p�íkopy opat�eny odlu�ova�i ropných 
látek, nebyla v pr�b�hu zpracování této dokumentace k dispozici.  

Technologické odpadní vody 

Produkce t�chto vod p�i výstavb� bude minimální. Technologické vody budou vznikat nap�. p�i 
�išt�ní stavebních mechanism�, vlh�ení beton� apod. V pr�b�hu výstavby bude nutno realizovat opat�ení 
zabra�ující kontaminaci okolních ploch. 

Po uvedení stavby do provozu nebudou vznikat technologické odpadní vody.  

Splaškové odpadní vody 

Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze p�edpokládat v objektech sociálního zázemí 
v prostorách za�ízení staveniš�. Množství odpadních vod bude dáno po�tem pracovník�. Zp�sob nakládání 
s t�mito vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétn� bude �ešen dodavatelem stavby. Na 
stavb� budou použita chemická WC.  

B�hem provozu se nep�edpokládá vznik splaškových odpadních vod.  

3. Odpady 
Nakládání s odpady se �ídí zákonem o odpadech �. 185/2001 Sb. a navazujícími a up�es�ujícími 

právními p�edpisy. Za�azování odpadu se provádí dle vyhlášky �. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpad� a Seznam nebezpe�ných látek, v platném zn�ní. 
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P�edpokládané kategorie a druhy odpad� vznikající ve fázi demolic, vlastní výstavby a provozu 
zám�ru jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

Odpad vznikající p�i demolici  

P�i demolicích komunikací bude frézováním odd�lena samostatn� vrstva asfaltového koberce 
(17 03 02), která bude následn� upravena pro op�tovné použití pro pokládku nových vrstev komunikace. Je 
p�edpoklad, že se využije �ást odfrézovaného koberce, zbytek bude p�edán p�ípadným zájemc�m k dalšímu 
využití (opravy lesních, polních cest, recyklace apod.).  

Dále bude vznikat odpadní beton z demolice vozovky, žlábk�, apod. (17 01 01). Budou 
odstra�ována poškozená a nevyhovující svodidla (17 04 05 železo a ocel), jejich vyhovující �ásti budou 
zp�tn� použity.  

Odpad na bázi betonu, pokud není zne�išt�n nebezpe�nými látkami (dehty, oleje, atd.), bude 
recyklován firmami zabývajícími se recyklací stavebního odpadu (viz. Metodický pokyn odboru odpad� 
MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby uve�ejn�ný ve V�stníku MŽP v zá�í roku 2003). Odpadní 
kabely a zbytky svodidel budou p�edány k recyklaci do výkupen barevných kov�. 

Stavba si vyžádá rovn�ž p�eložky inženýrských sítí. P�edpokládá se vznik odpadní m�di  (17 04 
01), železa a oceli (17 04 05), sm�sných kov� (17 04 09) a kabel� (17 04 11). 

Odpad z demolice dvoupodlažní budovy je možné za�adit jako 17 09 04 (sm�sný a demoli�ní 
odpad), 17 01 06 �i 17 01 07. Odpadní d�evo (17 02 01), plasty (17 02 03), kovy (17 04 07) a kabely (17 
04 011) budou vyt�íd�ny. 

 

Tab. �. 1 Seznam p�edpokládaných druh� odpad� vznikajících p�i demolicích 

Kód druhu a 
podskupiny 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

17 01 01 Beton O 
17 01 06 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk� obsahující  

nebezpe�né látky 
N 

17 01 07 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk� neuvedené 
pod �íslem 17 01 06 

O 

17 02 01 D�evo O 
17 02 03 Plasty O 
17 02 04 Sklo, plasty a d�evo obsahující  nebezp. látky nebo nebezp. látkami zne�išt�né N 
17 03 01 Asfaltové sm�si s p�ím�sí dehtu N 
17 03 02 Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 04 Zinek O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Sm�sné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad zne�išt�ný nebezpe�nými látkami N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpe�né látky N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 O 
17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod �ísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 
O 

20 03 02 Zemina a kameny O 
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N – nebezpe�né odpady; O – ostatní odpady 

Odpad vznikající p�i výstavb�  

V rámci výstavby bude vznikat odpadní beton (17 01 01). Odpad na bázi betonu, pokud není 
zne�išt�n nebezpe�nými látkami (dehty, oleje, atd.), bude recyklován firmami zabývajícími se recyklací 
stavebního odpadu (viz. Metodický pokyn odboru odpad� MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby 
uve�ejn�ný ve V�stníku MŽP v zá�í roku 2003). Budou odstra�ována poškozená a nevyhovující svodidla 
(17 04 05 železo a ocel), jejich vyhovující �ásti budou zp�tn� použity.  

Stavba si vyžádá rovn�ž p�eložky inženýrských sítí. P�edpokládá se vznik odpadní m�di  (17 04 
01), železa a oceli (17 04 05), sm�sných kov� (17 04 09) a kabel� (17 04 11). Odpadní kabely a zbytky 
svodidel budou p�edány k recyklaci do výkupen barevných kov�. 

V p�ípad�, že bude stavební materiál zne�išt�n nebezpe�nými látkami, bude ho nutné rozt�ídit na 
nebezpe�ný a ostatní. Nebezpe�ný odpad bude p�ednostn� dekontaminován v za�ízeních k tomu ur�ených  
a poté bu	 využit nebo uložen na skládku. 

Zbytky barev a nát�rových hmot budou vznikat p�evážn� v pr�b�hu výstavby. Tyto odpady �adíme 
do podskupiny 08 01 a 08 02. V této podskupin� mohou vznikat jak nebezpe�né, tak ostatní odpady podle 
použité technologie a materiál�. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou 
shromaž	ovány v plechových uzavíratelných nádobách a podle pot�eby a skute�ných vlastností budou 
odváženy k likvidaci. Ostatní odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02, 08002 03) lze ukládat na skládkách. 
Nebezpe�ný odpad je vhodné spalovat.  

P�i zpracování a použití kovových materiál� p�i stavb� m�že vznikat odpad 12 01 01 Piliny a t�ísky 
železných kov�, 12 01 03 Piliny a t�ísky neželezných kov�, 12 01 13 Odpady ze sva�ování. P�edpokládá se 
však pouze omezené množství tohoto odpadu, který se stane sou�ástí sm�sného stavebního odpadu (17 09 
04). 

"Vyjeté" a upot�ebené oleje budou vznikat použitím ve stavebních strojích a v malé mí�e i použitím 
mechanizace na údržbu komunikace za provozu. Z provozu kompresor� mohou vznikat olejové chlorované 
nebo nechlorované emulze. Jedná se p�evážn� o nebezpe�né odpady podskupiny 13 01 - Odpadní 
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, p�evodové a mazací oleje. Konkrétní za�azení 
do druhu je závislé na výb�ru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje pat�í podle Zákona o odpadech, �. 
185/2001 Sb. mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákon� 
upraveno speciálními podmínkami. P�vodci t�chto odpad� jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v 
odst. 1, § 29: P�vodce odpadních olej� a oprávn�ná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni: 

• zajistit p�ednostn� regeneraci odpadních olej�, 

• zajistit spalování odpadních olej� v souladu s požadavky § 22 a 23, pokud regenerace není 
možná, 

• zajistit skladování nebo odstran�ní odpadních olej� v souladu s požadavky tohoto zákona 
pokud regenerace ani spalování není možné z technických d�vod�, 

• zajistit, aby b�hem nakládání s odpadními látkami nebyly tyto oleje vzájemn� míchány nebo 
smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpe�nými odpady. 

Upot�ebené oleje budou shromaž	ovány ve speciálních kontejnerech na ur�eném míst� a budou 
odevzdávány k recyklaci n�které z firem, které se nakládáním s tímto druhem odpadu zabývají. 
Nejpravd�podobn�jší varianta však je, že údržba techniky bude provád�na u specializované firmy, tj. mimo 
staveništ�.  
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Zbytky organických rozpoušt�del a �edidel budou vznikat p�i �ed�ní barev, pop�. �ist�ní materiál�, 
a to p�evážn� v pr�b�hu výstavby. M�že se jednat rovn�ž o pevné látky rozpoušt�dly zne�išt�né. Jedná se o 
odpad 14 06 02, 14 06 03. Nevyužitelné zbytky budou shromaž	ovány v plechovém uzavíratelném sudu 
nebo nádob� a následn� odváženy k recyklaci k n�které ze specializovaných firem, pop�. odstran�ny ve 
spalovn� nebezpe�ných odpad�.  

V období výstavby i provozu budou vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly, 
plastové, d�ev�né, kovové, kompozitní, sm�sné, sklen�né a  textilní obaly pat�ící do kategorie „ostatní“). 
Obaly zne�išt�né nebezpe�nými látkami, pop�. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N) 
pat�í do nebezpe�ných obal�. Po vyprázdn�ní budou nevratné obaly t�íd�ny a p�edávány p�ednostn� k 
následnému využití nebo recyklaci. Obaly zne�išt�né nebezpe�nými látkami budou nebezpe�né složky 
zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpe�ným odpadem. 

V rámci realizace stavby budou vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorp�ní �inidla, filtra�ní 
materiály, �isticí tkaniny a ochranné od�vy, a to bu	 zne�išt�né nebezpe�nými látkami – druh 15 02 02 N 
nebo nezne�išt�né nebezpe�nými látkami – druh 15 02 03. Místem shromaž	ování nebezpe�ného odpadu 
budou normalizované sb�rné nádoby, které budou sou�asn� transportním obalem. Odpad bude podle 
pot�eby odvážen k odstran�ní (nap�. spalovny nebezpe�ných odpad�). Ostatní odpad by m�l být p�ednostn� 
využíván jako vyt�íd�ný odpad textilního materiálu. 

Opot�ebované pneumatiky (16 01 03) mohou vznikat v souvislosti s provozem dopravních 
stavebních stroj�. Odpad bude p�edáván specializované firm�. Krom� toho vhodnou likvidaci (recyklaci) 
tohoto odpadu musí zajistit podle § 38,  zákona �. 185/2001 Sb. „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, 
pop�. dováží. Tato �innost bude zajiš�ována dodavateli, obm�na pneumatik tedy bude probíhat mimo 
staveništ�. 

V rámci provozu stavebních stroj� mohou vznikat upot�ebené nefunk�ní autobaterie (olov�ný 
akumulátor, 16 06 01 N). P�vodcem tohoto odpadu budou pravd�podobn� p�evážn� dodavatelské firmy. 
P�esto v p�ípad� vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromaž	ovány v normalizované 
nádob� v míst� ur�eném pro shromaž	ování odpadu. Povinností výrobce, pop�. dovozce je podle § 38 
zákona �. 185/2001 Sb. zajistit zp�tný odb�r použitých akumulátor�.  

V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v nejv�tší mí�e 
obsahovat zbytky stavebních prefabrikát�, kov�, izola�ních materiál�, um�lých hmot, apod. V�tší kusy 
využitelných materiál� by m�ly být vyt�íd�ny a za�azeny do jednotlivých druh� stavebního odpadu skupiny 
17. Vyt�íd�né složky by m�ly být p�ednostn� recyklovány. Vyt�íd�ny musí být rovn�ž možné nebezpe�né 
odpady.  

O�ekává se vznik menšího množství stavebního odpadu 17 02 01 – d�evo (stavební d�evo 
používané jako bedn�ní, nap�. p�i  realizaci stavebních konstrukcí, apod.). P�ípadné odpadní d�evo se 
vyt�ídí tak, aby mohlo být opakovan� používáno. V p�ípad� nezájmu bude po št�pkování vstupovat do 
odpadu ze zelen� (kompost). V poslední �ad� m�že být tepeln� využito ve spalovn�. 

P�i výstavb� bude v malém rozsahu provedena skrývka zeminy (ornice), u které se p�edpokládá její 
využití pro další rekultiva�ní práce v míst� stavby. V p�ípad�, že tato zemina nenajde p�ímé uplatn�ní 
v míst�, lze ji nabídnout ponikatelským subjekt�m k využití nebo bude uložena na skládku.  

V p�ípad� zne�išt�ní zeminy nebezpe�nými látkami (nap�. vyteklý olej �i palivo ze stavebních 
mechanism�) se jedná o nebezpe�ný odpad (17 05 03 N a 17 05 05 N), který by m�l být p�ednostn� 
dekontaminován v za�ízeních k tomu ur�ených, jinak bude uložen na skládku NO.  

Z nebezpe�ných odpad� se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat zbytky izola�ních materiál� 
obsahující dehet (17 03 03 N). Krom� toho jsou za nebezpe�ný odpad považovány i ostatní odpady 
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zne�išt�né nebezpe�nými látkami, které se �adí nap�. do druhu sklo, plasty, d�evo obsahující nebezpe�né 
látky nebo nebezpe�nými látkami zne�išt�né (17 02 04 N). Odpady budou p�edány oprávn�né osob� 
k nakládání s tímto druhem odpadu. 

V rámci realizace stavby bude vznikat sm�sný stavební odpad (17 09 04), který bude 
shromaž	ován na staveništi, nap�. ve vanových kontejnerech a následn� recyklován �i ukládán na skládku.  

Drobný odpad z pracoviš� administrativního charakteru bude za�azován mezi 20 03 01 - sm�sný 
komunální odpad. Množství vznikajícího sm�sného komunálního odpadu je nutné minimalizovat t�íd�ním a 
odd�leným sb�rem. Vyt�íd�ny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 
01 39) a ty p�edány k recyklaci. 

Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude likvidován podle použité technologie, což bude 
zajiš�ováno smluvn�. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky �. 381/2001 Sb. v platném zn�ní ur�it 
p�vodce na základ� vylou�ení nebo potvrzení nebezpe�ných vlastností pov��enou osobou. 

V rámci výstavby bude nutné vykácet �adu strom� a ke��, které se v sou�asnosti nacházejí v trase 
plánované stavby. V této fázi nelze stanovit množství biomasy vzniklé vykácením d�evin. Odpad 20 02 01 
bude p�edáván specializované firm� k biodegradaci (kompostování). 

 

Tab. �.  20: Seznam p�edpokládaných druh� odpad� vznikajících ve fázi výstavby 

Kód druhu a 
podskupiny 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstra�ování barev a lak�  

12 01 01 Piliny a t�ísky železných kov�  O 

12 01 03 Piliny a t�ísky neželezných kov� O 

12 01 13 Odpady ze sva�ování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 

13 02 Odpadní motorové, p�evodové a mazací oleje  O,N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 D�ev�né obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Sm�sné obaly O 

15 01 07 Sklen�né obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo obaly t�mito látkami zne�išt�né  N 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpe�nou výpl�ovou  hmotu (nap�. azbest) v�etn� 
prázdných tlakových nádob 

N 

15 02 02 Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály (v�etn� olejových filtr� jinak blíže 
neur�ených), �isticí tkaniny a ochranné od�vy zne�išt�né nebezpe�nými látkami 

N 

15 02 03 Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály, �isticí tkaniny a ochranné od�vy neuvedené  
pod �íslem 15 02 02 

O 

16 01 03 Pneumatiky  O 

16 06 01 Olov�né akumulátory N 

17 01 01 Beton O 
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Kód druhu a 
podskupiny 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

17 01 06 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk� obsahující  
nebezpe�né látky 

N 

17 01 07 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk� neuvedené 
pod �íslem 17 01 06 

O 

17 02 01 D�evo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a d�evo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami zne�išt�né N 

17 03 01 Asfaltové sm�si s p�ím�sí dehtu N 

17 03 02 Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Sm�sné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad zne�išt�ný nebezpe�nými látkami N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpe�né látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 O 

17 05 05 Vyt�žená hlušina obsahující nebezpe�né látky N 

17 05 06 Vyt�žená hlušina neuvedená pod �íslem 17 05 05 O 

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod �ísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O 

20 03 02 Zemina a kameny O 

20 03 03 Uli�ní smetky O 

20 03 04 Odpad ze septik� a žump, odpad z chemických toalet N, O 

N – nebezpe�né odpady; O – ostatní odpady 

Odpad vznikající p�i provozu  

P�i provozu budou odpady vznikat v omezené mí�e p�i úklidu a údržb� silnice, a to p�edevším p�i 
t�chto �innostech: 

• úklid vozovek, 

• zimní údržba, 

• sekání trávy na krajnicích a kolem p�íkop�, 

• se�ezávání d�evin, 

• �išt�ní stok a deš�ových vpustí, 

• drobné úpravy vozovky a svah� silnice, 

• odstra�ování následk� havárií, apod. 
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P�i údržb� zelen� podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 
01. Odpad bude p�edáván specializované firm� k biodegradaci (kompostování). 

Odpad z �išt�ní komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle �adí do druhu 20 03 03 – 
uli�ní smetky. Zne�išt�ní bude odstra�ováno pomocí zametacích voz� �i specializovaných pracovník�. 
Odpad bude ukládán na skládce. 

 

Tab. �.  21: Seznam p�edpokládaných druh� odpad� vznikajících p�i provozu 

Kód druhu a 
podskupiny 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

15 02 Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály, �isticí tkaniny a ochranné od�vy  N, O 

16 01 03 Pneumatiky  O 

16 06 04 Autovraky N 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 N 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 02 Zemina a kameny O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 03 Uli�ní smetky O 

N – nebezpe�né odpady; O – ostatní odpady 

P�edpokládané množství vznikajícících odpad� 

Lze p�edpokládat, že nejv�tší množství odpad� bude vznikat v souvislosti s výstavbou páte�ní 
komunikace v pr�myslové zón�. 

Stavba I 

Lze p�edpokládat, že nejv�tší množství odpad� bude vznikat p�evážn� z demoli�ních prací na 
budov� (obestav�ný prostor 7800 m3), z demolice mostu a z výkop� pro stavbu nové komunikace. 
O�ekávané množství odpadu: 

P�ebytek výkopové zeminy    4500 m3 

Beton z demolice budovy a mostu  900 m3 

Stavební su� z demolice budovy  700 m3 

Asfaltové kry      300 m3 

Podkladní vrstvy vybourané vozovky   500 m3 

Betonové prefabrikáty ze zpevn�ných ploch  2500 t 

 

Stavba II  

P�i realizaci Stavby II se p�edpokládá vznik malého množství odpad�, nebo� materiál 
z odfrézované vozovky bude v maximální mí�e recyklován a znovu použit do konstruk�ních vrstev p�ímo 
na míst�. Z odpad� se bude jednat p�evážn� o p�ebytkovou zeminu z výstavby p�ípadné protihlukové zdi, 
chodníku, o p�ebyte�ný recyklát z rozrušených vozovek, o betonové dílce vozovkových a chodníkových 
obrubník�, ocelová svodidla, dopravní zna�ky a materiál z pro�išt�ných p�íkop�. 
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O�ekávané množství odpadu: 

P�ebytek výkopové zeminy    900 m3  

P�ebytek asfaltového recyklátu   150 m3 

Ocelový šrot      23 t 

Beton       530 t 

 

Recyklace �i ukládání stavebního odpadu lze provád�t v následujících st�ediscích: 

• Recyklace ocelárenských a stavebních odpad�, Miroslav Karas – Destro, Železárenská ulice, 
Kladno 

• Uložení výkopové zeminy, BaP spol. s r. o., D�l Theodor, Kladno 

Shrnutí 

Ve fázi výstavby budou vznikat p�evážn� odpady z výkop� (p�ebyte�ná výkopová zemina) a 
odpady z demolic (beton, stavební su�, p�ebytek asfaltového recyklátu). Minimalizace t�chto odpad� 
souvisí s úsporou stavebních náklad�. V rámci minimalizace stavebních odpad� bude pln�n Metodický 
pokyn odboru odpad� MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a 
odstra�ování staveb (V�stník MŽP 9/2003) a zejména na�ízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového 
hospodá�ství �R, který stanoví pro rok 2005 dosažení 50 % podílu využívání vzniklého stavebního a 
demoli�ního odpadu a od roku 2012 dosažení 75 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoli�ního 
odpadu.  

Významn�jší podíl odpad� z výstavby budou také tvo�it odpady z kácené zelen�. Další odpady by 
m�ly vznikat jen v malém množství a lze je velmi t�žko p�edem kvantifikovat.  

Za provozu komunikace bude vznikat minimální množství odpad�, v�tšinou z údržby zelen� 
a �išt�ní komunikace.  

Provozovatel stavby je povinen vést pr�b�žnou evidenci o odpadech a zp�sobech nakládání s nimi 
dle § 39, odst. 1, zákona �. 185/2001 Sb. a v p�ípad� produkce více než 50 kg nebezpe�ného nebo 50 t 
ostatního odpadu posílat každoro�n� hlášení o produkci odpad� dle § 39, odst. 2. S nebezpe�nými odpady 
m�že p�vodce nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základ� souhlasu p�íslušného orgánu státní správy. 

Celý investi�ní zám�r je spojen s produkcí odpad�, které by z hlediska celkového množství 
i z hlediska druh� odpad� nem�ly významn� ohrozit životní prost�edí. 

4. Ostatní 

Hluk 

Problematikou hluku se podrobn� zabývá Akustická studie, která tvo�í p�ílohu �. 1 této 
dokumentace. Studie je rozd�lena do dvou �ástí: �ást 1a – Hluk z provozu zám�ru a �ást 1b – Hluk ze 
stavební �innosti. 

Zdroji hluku p�i stavební �innosti jsou jednotlivá strojní za�ízení a dopravní obsluha staveniš�. Jde 
tedy o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prost�edky pro dovoz a odvoz materiál� vytvá�ejí pak 
svým provozem liniové typy zdroj� hluku. Ostatní za�ízení rozmíst�né po stavb� tvo�í bodové zdroje hluku. 

Vzhledem k tomu, že v sou�asné dob� není znám dodavatel stavebních prací, nejsou  
k disposici ani konkrétní údaje o použitém strojním vybavení. To znamená, že v akustické studii se pracuje 
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se vstupními akustickými veli�inami, které se však mohou v závislosti na nasazení konkrétních stroj� od 
sebe lišit. Z tohoto d�vodu jsou výpo�ty stavu akustické situace v okolí stavby provedeny jako modelové 
výpo�ty pro definovanou hladinu akustického tlaku stavebních za�ízení, která byla vybrána tak, aby 
pr�m�rné hladiny akustického tlaku A jednotlivých technologických skupin stavebních stroj� a za�ízení 
byly nižší než tato vybraná hladina, resp. do výpo�tu byly zahrnuty hladiny akustického tlaku i konkrétn� 
používaných stroj�, které se v sou�asnosti p�i takovýchto stavbách používají. Nam��ené hladiny 
akustických tlak� jednotlivých možných stavebních stroj� jsou uloženy v archivu zpracovatele Akustické 
studie (EKOLA group, spol. s r. o.).  

Bodové zdroje hluku 

Fáze výstavby  

Stacionární zdroje hluku ve fázi výstavby budou p�edstavovat stavební stroje používané p�i 
výstavb� zám�ru. V následující tabulce jsou uvedeny akustické parametry jednotlivých zdroj� hluku. 

 

Tab. �.  22: Tabulka akustických charakteristik pro stavební stroje 

Popis stroje LpA (dB) v x metrech LwA (dB) 

Silni�ní fréza 86 dB 10 m 112 dB 

Finišer 81 dB 10 m 107 dB 

Bagr 80 dB 10 m 106 dB 

Vibra�ní válec, hutnící válec 82 dB 10 m 108 dB 

Buldozer 86 dB 10 m 112 dB 

P�dní fréza 80 dB 10 m 106 dB 

Autoje�áb 78 dB 10 m 104 dB 

Železni�ní je�áb 78 dB 10 m 104 dB 

 

Stavba I 

P�i Stavb� I bude docházet k sou�innosti výstavby jednotlivých stavebních objekt�. Nejhorší 
situace nastane p�i soub�hu stavebních prací na objektech SO 101, SO 102, SO 103 a SO 104 s SO 201 a 
SO 202.   

P�i soub�hu t�chto prací se p�edpokládá toto nasazení stavebních stroj�: 

• 2 x buldozer s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 86 dB; 

• 4 x bagr s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 

• 1 x p�dní fréza s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 

• 1 x silni�ní fréza s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 86 dB; 

• 3 x autoje�áb s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 78 dB; 

• 3 x finišer s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 81 dB; 

• 3 x vibra�ní válec s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 82 dB; 

P�i tomto soub�hu stavebních prací se p�edpokládá použití 17 stavebních stroj�. Ve výpo�tu je 
uvažována nejnep�ízniv�jší situace – práce všech 17 stroj� sou�asn�. 
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Stavba II 

P�i Stavb� II bude docházet k sou�innosti výstavby jednotlivých stavebních objekt�. Nejhorší 
situace nastane p�i soub�hu stavebních prací na objektech SO II 101, SO II 102 a SO II 103.   

P�i soub�hu t�chto prací se p�edpokládá toto nasazení stavebních stroj�: 

• 3 x bagr s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 

• 1 x silni�ní fréza s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 86 dB; 

• 3 x finišer s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 81 dB; 

• 1 x vibra�ní válec s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 82 dB; 

P�i tomto soub�hu stavebních prací se p�edpokládá použití 8 stavebních stroj�. Ve výpo�tu je 
uvažována nejnep�ízniv�jší situace – práce všech 8 stroj� sou�asn�. 

 

Sou�innosti bodových zdroj� hluku – Stavba I a Stavba II 

P�i výstavb� „Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno - východ“ dojde ke kumulaci 
výstavby stavebních objekt� pro Stavbu I a Stavbu II. P�edpokládá se nejnep�ízniv�jší stav p�i výstavb� 
stavebních objekt� SO 101, SO,102, SO 103, SO 104, SO 201 a SO 202 (Stavba I) s SO II 101 (Stavba II). 

P�i soub�hu t�chto prací se p�edpokládá toto nasazení stavebních stroj�: 

• 2 x buldozer s kladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 86 dB; 

• 5 x bagr s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 

• 1 x p�dní fréza s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 

• 1 x silni�ní fréza s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 86 dB; 

• 3 x autoje�áb s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 78 dB; 

• 4 x finišer s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 81 dB; 

• 3 x vibra�ní válec s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 82 dB; 

P�i tomto soub�hu stavebních prací se p�edpokládá použití 19 stavebních stroj�. Ve výpo�tu je 
uvažována nejnep�ízniv�jší situace – práce všech 19 stroj� sou�asn�. 

 

Fáze provozu 

Ve fázi provozu nebude zám�r p�estavovat bodový zdroj hluku. 

Liniové zdroje hluku  

Fáze výstavby 

Mezi liniové zdroje vyvolané Stavbou I a Stavbou II pat�í p�edevším obslužná staveništní doprava 
(nákladní automobily). U Stavby I se p�edpokládá intenzita 10 OA/den, v prvních dvou m�sících stavby 20 
NA/den v jednom sm�ru v ostatních m�sících 10 NA/den v jednom sm�ru. U Stavby II se p�edpokládá 
intenzita osobních automobil� 10 OA/den a 10 NA/den v jednom sm�ru. 

 

Fáze provozu 

Z hlediska liniových zdroj� hluku jsou v Akustické studii (P�íloha �. 1a) �ešeny následující 
dopravní varianty: 
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Stávající stav - Stav v roce 2007 se stávající komunika�ní sítí. Posouzení bylo provedeno 
výpo�tovým postupem na základ� predikovaných intenzit dopravy na stávajících komunikacích zájmového 
území v roce 2007. 

Varianta 0 - Stav v roce 2020 se stávající komunika�ní sítí, bez navrhované páte�ní komunikace. 
Posouzení bylo provedeno výpo�tovým postupem na základ� predikovaných intenzit dopravy na 
stávajících komunikacích zájmového území v roce 2020. 

Varianta A1 - Pro stav v roce 2020 po dokon�ení navrhované páte�ní komunikace. Posouzení bylo 
provedeno výpo�tovým postupem na základ� predikovaných intenzit dopravy na navrhovaných i 
stávajících komunikacích zájmového území v roce 2020. 

Varianta A2 - Pro stav v roce 2020 po dokon�ení navrhované páte�ní komunikace s napojením na 
komunikaci I/61 s uvažovaným posunem k�ižovatky v lokalit� Bušt�hrad u vodojemu dle ÚP VÚC. 
Posouzení bylo provedeno výpo�tovým postupem na základ� predikovaných intenzit dopravy na 
navrhovaných i stávajících komunikacích zájmového území v roce 2020. 

Varianta B - Pro stav v roce 2020 s realizací spojky Dubská – I/61 dle územního plánu m�sta 
Kladno. Posouzení bylo provedeno výpo�tovým postupem na základ� predikovaných intenzit dopravy na 
navrhovaných i stávajících komunikacích zájmového území v roce 2020. 

 

Intenzity dopravy na dot�ené komunika�ní síti v jednotlivých variantách jsou uvedeny v p�íloze �. 
5 dokumentace. 

Jako zdroj hluku zde budou p�sobit jednotlivá vozidla vytvá�ející dopravní proud. Výsledná 
hladina hluku emitovaná do okolí bude ovlivn�na vlastními technickými parametry komunikace, složením 
dopravního proudu (intenzita a skladba vozového parku, kategorie vozidel, technický stav a rychlost jízdy), 
okolím komunikace (pohltivý nebo odrazivý terén, vzdálenost zástavby, atd.), p�ípadn� umíst�ním 
protihlukových opat�ení (st�ny, terénní valy, atd.). 

Plošné zdroje hluku  

Zám�r nebude p�estavovat plošný zdroj hluku ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. 

Vibrace 

Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném 
míst� ur�ují intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. D�ležitou roli hraje 
stav povrchu vozovky. Velikost p�enosu vibrací na p�íjemce je ovliv�ována i stavbou geologického 
podloží, druhem stavební konstrukce budovy (nap�. skeletová, apod.) a vzdáleností t�chto staveb a budov 
od osy komunikace.  

Prakticky jde o negativní vliv pouze na budovy v t�sném okolí stávající komunikace. Pokud 
vibrace p�sobí ve frekven�ní oblasti pod 100 Hz, vytvá�ejí infrazvuk, který se nej�ast�ji projevuje 
drn�ením oken. Zdroji infrazvuku jsou p�edevším turbulence zp�sobené pohybem vozidla a rezonance 
vznikající v jednotlivých konstruk�ních prvcích vozidla, ty mohou zp�sobit vibrace �ástí budovy, 
p�edevším t�ch, u kterých buzená frekvence odpovídá frekvenci p�irozené.  

Pr�jezdem t�žkých nákladních vozidel zásobujících stavbu p�íp. dalšími stavebními �innostmi 
m�že docházet k lokálnímu výskytu vibrací. Jejich výskyt bude p�evážn� krátkodobý, omezí se pouze na 
denní dobu a p�enos do nejbližší zástavby se s ohledem na trasování a konstrukci vozovek nep�edpokládá. 
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Ve fázi provozu se vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby od navrhované páte�ní komunikace negativní 
ú�inky vibrací nep�edpokládají. 

Zá�ení  

P�i výstavb� a následném provozování komunikace se nep�edpokládá existence zdroj� 
radioaktivního, elektromagnetického ani ionizujícího zá�ení. 

Podle odvozené mapy radonového rizika St�edo�eského kraje spadá zájmové území do kategorie 
nízkého až p�echodného radonového rizika z geologického podloží (Mapa 1 : 200 000, �GÚ 1971). 

5. Dopl�ující údaje 

Významné terénní úpravy 

Zám�r nebude vyžadovat významné terénní úpravy. Z hlavních teréních úprav lze zmínit stabilizaci 
svah� p�i rekonstrukci mostu p�es Libušinu ulici.  

Zásahy do krajiny 

Zám�r nebude p�edstavovat významný zásah do krajiny. Jedná se o komunikaci procházející 
v p�evážné mí�e po dnes již zpevn�ných plochách v rámci pr�myslových areál� �i po stávajících 
komunikacích. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST	EDÍ V DOT�ENÉM 
ÚZEMÍ 

1. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného 
území 

1. ÚSES, zvlášt� chrán�ná území, p�írodní parky, VKP  
Podstatou ÚSES (územní systém ekologické stability) dle zákona �. 114/1992 Sb. v platném zn�ní 

je vytvo�ení funk�n� zp�sobilé sít� tzv. biocenter, biokoridor� a interak�ních prvk�, která by v maximáln� 
možné mí�e zahrnula existující p�írodní lokality a zajistila jejich vhodný management. 

Poblíž zájmového území není vymezen žádný skladebný prvek regionálního �i nadregionálního 
ÚSES. Na území m�sta Kladna není v blízkosti �ešeného zám�ru vymezen žádný prvek územního systému 
ekologické stability. V katastrálním území Bušt�hrad se k plánovanému zám�ru p�ibližuje n�kolik prvk� 
lokálního ÚSES. P�i severním okraji obce Bušt�hrad prochází funk�ní lokální biokoridor LBK 716 na n�jž 
pak západn� od obce navazuje nefunk�ní lokální biokoridor LBK 715. Tento LBK 715 pak vede do 
funk�ního lokálního biocentra LBC 387 lesní porost p�i okraji bývalého areálu Poldi.  

 

Prvky ÚSES vymezené v blízkosti �ešeného zám�ru: 

LBC 387 – U Poldi - D�í� 

Umíst�ní:  p�iléhá ke stávající komunikaci 

Konflikt: navrhovaná komunikace do biocentra nezasáhne   

Charakter:  vložené �áste�n� funk�ní lokální biocentrum 

Popis:  lesní porost s p�evahou borovice �erné 

Návrh opat�ení: není pot�eba 

 

LBK 715 

Umíst�ní:  biokoridor prochází ve sm�ru východ-západ podél bývalého areálu Poldi  

Konflikt: navrhovaná komunikace do biokoridoru nezasáhne   

Charakter:  lokální biokoridor, vymezený, �áste�n� funk�ní 

Popis:  stávající zele� 

Návrh opat�ení: není pot�eba 

 

LBK 716 

Umíst�ní:  biokoridor prochází ve sm�ru východ-západ podél bývaléjo areálu Poldi  

Konflikt: navrhovaná komunikace do biokoridoru nezasáhne   

Charakter:  lokální biokoridor, vymezený, �áste�n� funk�ní 

Popis:  stávající v�trolam dopln�ný o doprovodnou zele� podél navrhované komunikace 
II/101 

Návrh opat�ení: není pot�eba 
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Obr. �. 5: Skladebné prvky lokálního ÚSES v blízkosti �ešeného zám�ru 

 

(Zdroj: DEKONTA, 2007) 

Významný krajinný prvek (VKP) 

Významný krajinný prvek je definován (dle zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní) jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná �ást krajiny, která utvá�í její typický vzhled nebo 
p�ispívá k udržení její stability. Mezi VKP dané ze zákona pat�í lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy. Krom� toho mohou být VKP i jiné �ásti krajiny, nap�. mok�ady, stepní trávníky, remízky, meze, 
parky, sady, zámecké zahrady, nalezišt� nerost� a zkamen�lin, p�irozené i um�lé skalní útvary a jiné, pokud 
je orgán státní správy v ochran� p�írody zaregistruje s ohledem na jejich ekologickou a krajinotvornou 
funkci. 

V zájmovém území se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek. Za významné 
krajinné prvky definované ze zákona lze považovat tok a nivu Bušt�hradského potoka, lesní celek ležící 
severn� od zájmového území (Vrapický les) a tok D�etovického potoka. 

Zvlášt� chrán�ná území, p�írodní parky, NATURA 2000 

Zájmová oblast, kde je realizace zám�ru navrhována, není v p�ímém kontaktu s žádným chrán�ným 
územím ve smyslu ustanovení zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní. 
Posuzované území neleží na území národního parku, chrán�né krajinné oblasti, p�írodního parku, národní 
p�írodní rezervace, p�írodní rezervace, národní p�írodní památky ani p�írodní památky.  

Nejbližším zvlášt� chrán�ným územím je p�írodní památka „Žralo�í zuby“ nacházející se p�ibližn� 
1,2 km severním sm�rem od zájmového území. Jedná se o území o rozloze 160 m2 na katastrálním území 
Vrapice jehož smyslem je ochrana paleontologických nález� zbytk� organism� z geologické éry druhohor 
(k�ídy). Chrán�né území p�edstavuje bývalý jámový lom, v jehož st�nách byly obnaženy k�ídové usazeniny 
obsahující zkamen�liny mo�ských živo�ich�. Tato p�írodní památka byla vyhlášena v roce 1995.  

Navrhovaný zám�r je situován mimo hranice pta�ích oblastí a mimo hranice evropsky významných 
lokalit, resp. v dostate�ných vzdálenostech od nich. Dle vyjád�ení orgánu ochrany p�írody nem�že mít 
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uvedený zám�r významný vliv na evropsky významné lokality ani pta�í oblasti. Vyjád�ení je sou�ástí 
dokumentace v kapitole F. 

 

2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu  
Zájmové území pat�í do oblasti regionu Prahy a pražské kotliny, která je osídlena již od období 

neolitu. Tuto skute�nost potvrzuje i velké množství archeologických nález�, zejména v okolí Bušt�hradu. 
Na katastru Bušt�hradu byly objeveny archeologické nálezy �ady období – st�ední paleolit, ojedin�lé 
neolitické nálezy, hojn�ji potom nálezy z doby neolitu, doby železné a doby slovanského osídlení.  

Významné jsou p�edevším nálezy na malém pahorku Homolka, který leží na východním okraji 
obce sm�rem na D�etovice, p�ed náspem rychlostní silnice R7 Praha - Chomutov. Na katastru Bušt�hradu 
byly objeveny prav�ké památky �ady období – po�ínaje drobnotvarou k�emennou industrií náležející 
st�ednímu paleolitu, dále vzácné ne�etné neolitické nálezy, hojn�jší eneolit, doba železná a slovanské 
osídlení. Pás archeologických sídliš� r�zných kultur m�žeme o�ekávat zejména v niv� D�etovického a 
Bušt�hradského potoka. 

Dle provedeného ov��ování v registru památkov� chrán�ných objekt� m�sta Kladna, se v trase 
navržené komunikace nenachází žádné památkov� chrán�né objekty. Dle dostupných informací se trasa 
páte�ní komunikace nedotýká ochranných pásem kulturních památek (zákon �. 20/1987 Sb., o státní 
památkové pé�i, v platném zn�ní) (DEKONTA, 2007).  

Na katastrálním území Bušt�hrad a Kladno - Dubí jsou v sou�asné dob� vyhlášeny následující 
kulturní památky: 

 

Tab. �.  23: Kulturní památky v širším okolí zájmového území 

�íslo rejst�íku Obec Památka Umíst�ní v obci 

40157/2-4003 Bušt�hrad kaple sv. Ma�í Magdaleny  

38069/2-471 Bušt�hrad praný�  

24765/2-468 Bušt�hrad výklenková kapli�ka sv.Anny na k�ižovatce silnic do Lidic a do 
Slaného 

19892/2-469 Bušt�hrad sloup se sochou – reliéfem. P.Marie ulice Kladenská 

44126/2-470 Bušt�hrad sloup se sochou  P.Marie  

46726/2-467 Bušt�hrad zámek ulice Revolu�ní 

40023/2-466 Bušt�hrad hrad, z�ícenina ulice Hradní 

27523/2-531 Kladno-Dubí kostel sv. Jana K�titele D�í� 

11650/2-681 Kladno-Dubí spole�enský d�m – d�lnický d�m ul. Kon�vova 

33098/2-528 Kladno-Dubí železni�ní stanice Staré - Kladno U koksoven 

Kladno 

První bezpe�ná písemná zmínka o Kladn� pochází z po�átku 14. století. Ves vlastnil rod 
Kladenských z Kladna, který roku 1543 vym�el "po me�i" a Kladno vlastnicky p�evzal rytí�ský rod 
Ž	árských ze Ž	áru. Za jejich vlády se do�kalo roku 1561 povýšení na m�ste�ko i právo používat 
vlastního znaku - modrého štítu s polovinou st�íbrné orlice a rysem v p�irozené barv�. Kladenské panství 
zakoupila roku 1701 od potomk� Ž	árských ze Ž	áru Anna Marie Františka velkovévodkyn� Toskánská. 
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Ta jej však již roku 1705 odprodala mnišskému �ádu benediktin� z B�evnovského kláštera, v jehož držení 
pak Kladno z�stalo až do roku 1848. Z této doby pochází i nejvýznamn�jší kladenské barokní památky.  

Kolem poloviny 19. století nastal bou�livý p�erod zem�d�lského m�ste�ka a jeho okolí v d�ležitou 
pr�myslovou oblast �ech rozvojem t�žby uhlí a hutnictví. Významný nález uhlí Janem Vá�ou v oblasti 
D�ín� roku 1846 p�ilákal na Kladno významné podnikatelské osobnosti v �ele s �eskobud�jovickým 
pr�myslníkem Vojt�chem Lannou, který se spole�níky bratry Kleinovými založil roku 1848 Kladenské 
kamenouhelné t�ža�stvo, které v následujících desetiletích otev�elo v Kladn� i jeho okolí mnoho nových 
t�žebních polí.  

Zásadním krokem k rozvoji železá�ství a ocelá�ství na území �ech a Moravy bylo roku 1889 
založení Poldiny huti (Poldihütte) �editelem Pražsko - železá�ské spole�nosti Karlem Wittgensteinem. Tato 
hu�, vyráb�jící následn� vysoce kvalitní sv�toznámé legované oceli, dostala jméno i specifický znak (hlavu 
pohledné ženy) po jeho manželce Leopoldin�. Povále�né zestátn�ní t�chto subjekt� a spojení v hutní gigant 
Poldi zajiš�ovalo pracovní p�íležitosti pro významnou �ást obyvatel Kladna i okolí, avšak již v této dob� se 
projevily první známky neefektivity i velikášství v rozvoji podniku.  

Bušt�hrad 

Osídlení území dnešního Bušt�hradu probíhalo prakticky nep�etržit� po celá tisíciletí. Dokládají to 
nálezy sídlišt� v severním sousedství Starého a Nového rybníka a kostrová poh�ebišt� z prostoru 
u pivovarského sklepa a z plochy mezi hradem a zámkem. T�i porušené kostrové hroby byly objeveny též 
p�i hloubení silážní jámy u zdejšího kravína stojícího u silnice sm�rem na Zájezd. První zmínku o názvu 
vesnice nalézáme až v listin� pražského biskupa Daniela z r. 1209, ve které potvrzuje majetek klášteru 
v Oseku, a kde mezi jinými jmenuje i poplužní dv�r  ve vsi Busczewes. 

Ve druhé polovin� 14. století byl Bušt�ves ve vlastnictví rodu Rokycanských a pán� z Braškova. 
Od té doby panství n�kolikrát zm�nilo svého majitele a až v polovin� 15. století se dostává do vlastnictví 
Kolovrat�, kte�í pak drží bušt�hradské panství po dalších dv�st� let.  

Bušt�hrad byl zasažen pr�b�hem t�icetileté války. Na ústupu ke Slanému napadla Bušt�hrad jedna 
�ást saského vojska pod velením Schönfelda, vypálila jej a vyplenila. Sám velitel Schönfeld nechal odvézt 
bušt�hradské zvony, kotel z pivovaru a st�íbrnou k�titelnici. Hrad už se z této katastrofy nikdy 
nevzpamatoval. Nad�je na obnovu hradu zma�ila po letech války také rozsáhlá morová epidemie (1680), 
p�i níž vym�elo veškeré obyvatelstvo obce.  

Další období bylo ovlivn�no p�íchodem nových p�ist�hovalc�, v�etn� n�meckých vlastník� 
panství. Anna Marie Františka, kn�žna Sasko-Lauenburská, Engerská a Westfálská se zasloužila o 
výstavbu bušt�hradského zámku. Ve vlastnictví císa�ského domu z�stal Bušt�hrad až do roku 1918, kdy 
p�ešel do majetku �eskoslovenské republiky jako státní velkostatek. 
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Obr. �. 6: Okolí �ešeného zám�ru na mapách II. vojenského mapování 

 

Zdroj: www.geolab.cenia.cz 

3.  Území hust� zalidn�ná 
Katastrální území Bušt�hrad (po�átek trasy zám�ru) zaujímá rozlohu 761 ha. Ve m�st� je 657 

dom�. V m�stské �ásti Kladno - Dubí je evidováno 782 adres. Severn� až  severovýchodn� je pak 
lokalizováno území m�stské �ásti Kladno - Vrapice s 426 obyvateli.  

V bezprost�edním okolí lokality se nacházejí pr�myslové a komer�ní areály – Sochorová válcovna 
T�ineckých železáren (cca 300 zam�stnanc�), areál tiska�ské a papírenské výrobny Peroutka Martin (cca 
200 zam�stnanc�), sklad technických plyn� AGA - Linde (cca 50 zam�stnanc�) a areál Chladicích v�ží 
Praha. Areál Vrapický Dv�r je komer�ní objekt využívaný firmou Autodoprava Fro�ková. V budoucnu se 
v pr�myslovém areálu po�ítá s výstavbou logistického parku, který p�edpokládá cca 180 zam�stnanc� na 
jednu sm�nu. 

 

K 31. 12. 2006 žilo v obci Bušt�hrad 2 441 obyvatel, z toho 1 275 žen a 1 166 muž�. V Kladn� žilo 
k 31. 12. 2006  69 276 obyvatel, z toho 35 950 žen a 33 326 muž�.  

 

Tab. �.  24: Demografická charakteristika dot�ených obcí za rok 2006 

Demografická charakteristika Kladno Bušt�hrad 

Po�et bydlících obyvatel celkem 69 276 2 441 

Muži (z po�tu bydlících obyvatel) 33 326 1 166 

Ženy (z po�tu bydlících obyvatel) 35 950 1 275 

Po�et obyvate l 0 - 14 let 9 919 356 

Po�et obyvate l 5 - 59 let 44 787 1 559 

 Zdroj: �SÚ 
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4. Zhodnocení zastav�ní pozemk� z hlediska míry využití území 
dle územního plánu 

Navržené komunika�ní �ešení se dotýká m�st Kladno a Bušt�hrad. Ob� tato m�sta mají schválen 
územní plán, v p�ípad� m�sta Kladno navíc došlo ke schválení n�kolika zm�n. Sou�asn� platná územn� 
plánovací dokumentace v�etn� zm�n: 

• ÚPN SÚ Kladna, 1996, Ing. arch. Jitka Mejsnarová a kol., Urbanistické studio 

• ÚPN SÚ Kladno, Zm�na �. I, II – zpracovaná v roce 2001, Ing. arch. B�etislav Malinovský 
a kol. 

• ÚPN SÚ Kladno, Zm�na �. III zpracovaná v roce  2003 zpracovatelem AURS s. r. o. 

• ÚPN SÚ Kladno, Zm�na �. III B (Kon�v) – návrh ve fázi zpracování souborného 
stanoviska, zpracovaný v roce 2004 zpracovatelem AURS s.r.o., Ing. arch. Milanem 
Körnerem, Ing. arch. Blankou Almásyovou 

• Územní plán m�sta Bušt�hrad, zpracovaný v roce 2004 v návrhu 2. verze zpracovatelem 
Ing. arch. Jitkou Mejsnarovou, Urbanistické studio 

 

Soulad s územním plánem m�sta Kladna 

Úsek nové komunikace od ulice Dubská k  ulici Kralupská je dle stanoviska Magistrátu m�sta Kladna, 
�. j. 345/07/Ho� ze dne 26. 1. 2007 v souladu s navrženou zm�nou �. VI územního plánu sídelního útvaru 
m�sta Kladna, kde je komunikace za�azena jako vedlejší m�stská sb�rná komunikace funk�ní t�ídy B2. 
Úsek komunikace od ul. Kralupské sm�rem východním na k. ú. Bušt�hrad je rovn�ž v souladu s navrženou 
zm�nou �. VI územního plánu sídelního útvaru m�sta Kladna a v rámci jeho regulativ� je též shodn� 
za�azen. 

Nov� navržená trasa v prostoru mezi areálem T�ineckých železáren a mostem p�es ulici Kralupskou 
vede jižn� podél železni�ní vle�ky v trase obslužné komunikace za�azené v ÚPnSÚ do kategorie C3. 
V územním plánu m�sta Kladna je vle�ka zanesena jako funk�ní plocha ozna�ená indexem 28 – 127 
„železni�ní plocha“. Území, po kterém vede trasa v areálu, je zaneseno v územním plánu jako funk�ní 
plocha ozna�ená indexem 13 – 113 „pr�myslová výroba, výrobní služby, sklady, t�žba“. Navržená trasa 
vedoucí v prostoru mezi mostem p�es Kralupskou ulici a výjezdem do ulice Dubská vede areálem 
pr�myslové zóny, který je zanesen v územním plánu jako funk�ní plocha ozna�ená indexem 13 – 113 
„pr�myslová výroba, výrobní služby, sklady, t�žba“. Stávající územní plán m�sta Kladna zachovává i 
možnosti restrukturalizace pr�myslu v rozsáhlém území staré pr�myslové zóny.  

 

Soulad s územním plánem m�sta Bušt�hrad 

Navrhovaná komunikace je p�ibližn� z poloviny své délky vedena po katastru m�sta Bušt�hrad. Trasa 
vede z �ásti po stávající ve�ejné komunikaci a z �ásti po vnitropodnikové komunikaci. V územním plánu 
m�sta Bušt�hrad a v jeho textové �ásti je tato ve�ejná komunikace z �ásti mezi k�ižovatkou s ulicí 
Kladenskou a odbo�kou do areálu Poldi zanesena jako silnice III. t�ídy III/00715 a ve zbylé �ásti jako 
místní obslužná komunikace v navrhované kategorii MOK 7,5/40. �ást komunikace, nacházející se 
v areálu Poldi není v územním plánu �ešena, celý areál je za�azen do funk�ní plochy „pr�myslová výroba a 
sklady“.  
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5. Staré ekologické zát�že 
V okolí �i v bezprost�ední blízkosti zájmového území se nachází následujcí pr�myslové a 

ekologické zát�že: 

 

Pr�myslová zóna Kladno - východ 

Rozsáhlé území staré pr�myslové zóny o vým��e více než 500 ha mezi Kladnem a jeho �tvrt�mi 
D�í� a Dubí, nyní nazývané Pr�myslovou zónou Kladno - východ, je místem vzniku kladenského 
pr�myslu p�ed více než 150 lety a stále i sídlem nejv�tších industriálních podnik� regionu. Toto území je 
nyní využíváno p�vodním pr�myslem z 10 - 25 %. Od roku 1990 zde probíhá restrukturalizace a do t�chto 
pr�myslových ploch jsou umis�ovány nové podnikatelské aktivity.   

Využití staré pr�myslové zóny je v dnešní dob� následující. Ve starém závod� Poldi se pomalu v 
omezené mí�e rozvíjí b�hem roku 1998 obnovená hutní výroba. Intenzivní je aktivita T�ineckých železáren 
v moderním hutním komplexu Poldi v Kladn� - D�íni, kde výroba a ekonomické výsledky provozu 
Sochorové válcovny dosahují dobré úrovn�. Území bývalé kladenské Poldovky se tedy probouzí k novému 
životu, i když je z�ejmé, že rozsah výroby již pravd�podobn� nikdy nedosáhne objemu produkce v dob� 
státn� �ízeného hospodá�ství.  

V areálu staré zóny úsp�šn� pracuje tradi�ní firma Kablo Kladno (výroba kabel�). V n�kterých 
objektech bývalé Poldi vznikly v rámci její privatizace samostatné podnikatelské subjekty, jako nap�. 
Strojírny Poldi (strojírenská výroba), spole�nost Beznoska (nástroje a implantáty pro zdravotnictví), firma 
VP Trend (vybavení koupelen, výroba plastových oken a dve�í), spole�nost Rekol (regenerace olej�), hutní 
firma Noval (jemná válcovna), firma Bodring (logistika) a mnoho dalších. V této pr�myslové zón� v 
sou�asné dob� probíhá zkušební provoz dvou elektrárenských blok� s fluidním spalováním, které 
provozuje spole�nost ECKG. 

M�sto p�istoupilo k obtížnému úkolu obnovení pr�myslových aktivit v této lokalit�. V sou�asné 
dob� jsou zpracovávány d�ležité studie, jako je nap�. hluková mapa, ekologický audit, je zadáno 
vypracování projektové dokumentace pro územní �ízení, �ešící konkrétní zainvestování území v návaznosti 
na vn�jší vztahy. D�ležitou snahou radnice je rovn�ž posílení rozsahu vlastn�ných pozemk� v tomto areálu. 
Cílem t�chto krok� je získání p�esných údaj� o skute�ném stavu uvedené pr�myslové zóny a podklad� pro 
její p�ípadný další rozvoj. 

Páte�ní komunikace bude procházet p�ímo skrze areál Sochorové válcovny T�ineckých železáren a. 
s, který bude po otev�ení vrátnic zp�ístupn�n široké ve�ejnosti. Pro Sochorovou válcovnu TŽ a.s. byl 
zpracován Ekologický audit, který realizovala v prosinci 1998 firma Polyeko a. s., Ostrava. Ekologickým 
auditem bylo zjišt�no zne�išt�ní zeminy ropnými látkami v n�kolika místech (u vodního hospodá�ství a 
hydrocyklonu). V roce 2004 prob�hlo výb�rové �ízení na zajišt�ní sanace uvedené kontaminace. 

Vzhledem k tomu, že páte�ní komunikace pr�myslovou zónou bude realizována na již stávajících 
komunikacích, které jsou využívány obslužnou dopravou pr�myslové zóny, nedojde ke st�etu zájm� mezi 
zám�rem a  ekologickými zát�žemi v území. 

 



Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II                                                      
Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 57

Obr. �. 7: Vymezení pr�myslové zóny Kladno - východ 

 

Zdroj: www.mestokladno.cz 

 

Pr�myslová zóna Kladno - jih 

 Kladenský pr�mysl prošel v pr�b�hu 90. let �áste�nou restrukturalizací. Útlum t�žby uhlí (�MD 
Kladno) a hutnictví (Poldi Kladno) vedl k snížení tlak� na životní prost�edí. Na druhé stran� po sob� 
zanechal rozsáhlá poddolovaná území a plochy kontaminové bývalou pr�myslovou �inností, které z�stávají 
jedním z nejvýznamn�jších ekologických problém� Kladna. 

 Nová pr�myslová výroba je orientovaná na lehký pr�mysl a zpracovatelské závody a je 
soust�ed�na do nové pr�myslové zóny Kladno - jih o velikosti zhruba 40 ha. Tato zóna, vzniklá na zelené 
louce, je dnes prakticky nasycena.  
  

ECK Generating – Energetické centrum Kladno 

Výroba energie a tepla z fosilních paliv byla v Kladn� v minulosti významným zdrojem emisí 
tuhých látek a oxidu si�i�itého (nap�. pr�myslová teplárna Poldi vyprodukovala v roce 1996 2 600 tun SO2 
za rok a �adila se mezi nejvýznamn�jší zne�iš�ovatele st�edo�eského kraje). Modernizací teplárny na 
Energetické centrum Kladno Generating (ECKG) došlo na jedné stran� ke zvýšení výkonu, na druhé stran�, 
díky aplikaci moderních technologií, ke snížení emisí zne�iš�ujících látek. Výkon bývalého Energetického 
centra Kladno ve výši 21 megawat� tím celkov� stoupl na zhruba 350 megawat�. P�itom má šestnáctkrát 
výkonn�jší za�ízení oproti starému zdroji velmi nízké emise.  

Bývalý státní podnik POLDI SONP nedodržoval jakékoliv ekologické zásady a kontaminované 
vody spolu s dehty z koksoven pronikaly mimo za�ízení ur�ené k jejich likvidaci do terénu a ostatní 
kanalizace. Velké množství kontaminovaných zemin bylo zlikvidováno v rámci p�ípravných prací p�i 
stavb� nových blok� elektrárny v roce 1997.  

V roce 2004 byla v rámci ekologického programu kladenských energetických spole�ností 
zlikvidována poslední ekologicky závadná lokalita v areálu ECKG. Jednalo se o vy�išt�ní sedimenta�ní 
nádrže zvané „�erné mo�e“ na hlavním kanaliza�ním sb�ra�i „Stará hu�“ od usazenin obsahujících 
p�evážn� polyaromatické uhlovodíky z kamenouhelného dehtu naplaveného do nádrže z provozu bývalých 
koksárenských baterií lokalizovaných v prostoru bývalé Huti Kon�v. 
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Bušt�hradská halda 

Výrazným antropogenním prvkem v rovinaté krajin� je komplex struskové „Bušt�hradské“ haldy, 
která byla deponována na jižním svahu údolí D�etovického potoka mezi Bušt�hradem, Vrapiceni a 
Stehel�evsí. Bušt�hradská halda má p�ibližn� obdélníkový tvar o stranách cca 800 x 600 m a výšku až 70 
m. Znalost o p�esn�jším materiálovém složení Bušt�hradské haldy, která vznikala p�ibližn� mezi roky 1946 
a 1985, je vzhledem k faktické absenci evidence velmi omezená. P�edpokládá se, že jsou zde uloženy 
p�edevším vysokopecní a ocelá�ské strusky a kaly, teplárenské popílky, škvára a pr�myslový odpad 
(stavební materiál, betoná�ský odpad, papír, d�evo, textil, guma, plasty, nebezpe�né odpady obsahující 
mimo jiné i kyanidy). Halda je registrována  jako ekologická zát�ž regionálního významu. V sou�asnosti je 
v rámci procesu EIA �ešena sanace této staré ekologické zát�že.  

 

Ostatní 

Kladensko bylo v roce 1990 za�azeno mezi oblasti nejvíce postižené zne�išt�ním ovzduší v �R. Až 
do první poloviny devadesátých let byly v Kladn� nejv�tšími producenty zne�išt�ní ovzduší podniky s 
vysokou energetickou náro�ností: Poldi Kladno, Energetické centrum Kladno, �MD Kladno a další. Ve 
druhé polovin� uplynulého desetiletí došlo na Kladensku k výraznému útlumu pr�myslových �inností, 
nejvíce zat�žujících ovzduší. Stejn� jako ve v�tšin� m�st republiky, je i na Kladn� v sou�asné dob� hlavním 
zne�iš�ovatelem v této oblasti prudce se rozvíjející doprava a zbývající lokální topeništ� na tuhá paliva. Ke 
zvýšeným koncentracím škodlivin dochází v n�kterých �ástech m�sta zejména v zimních m�sících, p�i�emž 
situace je umocn�na osobitým zvln�ním terénu. 

Dalším problémem Kladna je hluk ze silni�ní dopravy. Zvýšením její intenzity lze vysv�tlit nár�st 
denní i no�ní hlu�nosti. K p�ekra�ování limit� dochází zejména u hlavních komunikací. Tento faktor 
ovliv�uje zejména nedokon�ení n�kterých silni�ních staveb, které omezí tranzitní dopravu p�es m�sto. V 
letech 1999 - 2000 se stal problémem hluk z nového energetického zdroje ECKG Kladno.  

V souvislosti s výše uvedenými problémy radnice zajistila zpracování hlukové studie bývalé hutní 
pr�myslové zóny nyní ozna�ované jako Kladno - východ. Cílem mapování bylo zhodnocení možností 
obnovy pr�myslové výroby v tomto, v sou�asnosti p�evážn� nevyužitém a p�itom velmi rozlehlém území, z 
hlediska sou�asného zatížení hlukem. V�tší �ást této lokality je vyhodnocena jako vhodná pro obnovu 
pr�myslové výroby. 

Všechny vodote�e v zájmovém území m�sta vykazují malé vodnatosti a mikrobiální zne�išt�ní. 
Podzemní vody obsahují dusi�nany a chlor a jejich mikrobiální zne�išt�ní p�ekra�uje normu pro pitnou 
vodu. 

P�írodní prost�edí širšího zájmového území vykazuje známky pom�rn� zna�ného strukturního a 
funk�ního zjednodušení. Krom� vliv� pr�myslové a t�žební �innosti se na tomto stavu podílely v pr�b�hu 
60. - 80. let minulého století výrazn�ji agrotechnické zásahy do nelesní krajiny (vysoký stupe� zorn�ní, 
meliorace p�vodních luk, stavební regulace malých vodote�í apod.) (DEKONTA 2007).  
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2. Charakteristika sou�asného stavu životního prost�edí v dot�eném 
území  

1. Ovzduší 

Klima 

Území �ešeného zám�ru náleží do �ipského bioregionu. Pro bioregion je typické teplé suché 
podnebí, charakterizované teplotami mezi 8 – 9 °C a pr�m�rným úhrnem ro�ních srážek, který se pohybuje 
mezi 450 – 500 mm. Z klimatického hlediska pat�í zájmové území dle Quitta do teplé oblasti T2. Oblast je 
charakterizována dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým p�echodným obdobím s teplým až 
mírn� teplým jarem i podzimem, krátkou, mírn� teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým 
trváním sn�hové pokrývky. 

Pro dlouhodobé charakteristiky klimatu za období 1961 – 1990 a pro charakteristiky klimatu za rok 
2007 je možné pro orientaci použít údaje z nejbližší meteorologické stanice Praha – Ruzyn�. 

 

Tab. �.  25: Dlouhodobé charakteristiky klimatu za období 1961 – 1990 

M��icí stanice Praha - Ruzyn� 

Pr�m�rná teplota (°C) 7,1 

Úhrn srážek (mm) 590 

 

Tab. �.  26: Charakteristiky klimatu za rok 2007 

M��icí stanice Praha - Ruzyn� 2005 

Pr�m�rná teplota (°C) 9,9 

Délka trvání slune�ního svitu (h) 1824,6 

Úhrn srážek (mm) 503,4 

 

V následující tabulce je uveden odborný odhad v�trné r�žice pro lokalitu Kladno, který byl 
vypracován �eským hydrometeorologickým ústavem v Praze - Komo�anech jako podklad pro metodiku 
výpo�tu zne�išt�ní ovzduší. Tato v�trná r�žice je platná ve výšce 10 m nad zemí a �etnosti jednotlivých 
sm�r� v�tr� jsou uvedeny v %. 

 

Tab. �.  27: Celková v�trná r�žice pro lokalitu Kladno – Dubí  ve výšce 10 m nad zemí (v %) 

Celková r�žice 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM sou�et 

1,7 2.33 3.42 4.48 5.04 4.01 3.45 2.78 2.57 16.01 44.09 

5,0 3.90 1.52 3.43 4.58 3.83 12.73 10.77 5.30 - 46.06 

11,0 0.78 0.05 0.09 0.39 0.15 2.82 3.45 2.12 - 9.85 

sou�et 7.01 4.99 8.00 10.01 7.99 19.00 17.00 9.99 16.01 100.00 
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Z tabulky odborného odhadu v�trné r�žice vyplývá, že výskyt slabých v�tr� do rychlosti 2 m.s-1 a 
tudíž zhoršených rozptylových podmínek lze proto o�ekávat s �etností 44,09%, což p�edstavuje 160,9 dn� 
za rok. �etnost velmi stabilní a stabilní mezní vrstvy je odhadnuta na 24,02 % tj. 87,7 dn� za rok. Dále lze 
o�ekávat, že asi 80 % t�chto p�ípad� se vyskytuje v zimních m�sících. 

 

Obr. �. 8: Grafické zobrazení v�trné r�žice 

 
 

Z výše uvedené v�trné r�žice vyplývá, že sledované území je dominantn� prov�tráváno 
z jihozápadního sm�ru, následn� pak ze sm�r� západního a severozápadního. Pokud jde o rychlost proud�ní 
v�tru, p�evažuje její výskyt v I. a II. rychlostní t�íd�.  

Kvalita ovzduší 

Pro popsání sou�asného stavu bylo použito údaj� z tabelárních ro�enek �eského 
hydrometeorologického ú�ad� pro roky 2004, 2005 a 2006. Nejbližší m��ící stanice NO2, CO,  
suspendované �ástice PM10 a benzen, za�len�né do AIM �HMÚ (Automatický Imisní Monitoring �eského 
hydrometeorologického ústavu) leží v Kladn� – st�ed (kód stanice 1454), a v Kladn� –  Švermov ( kód 
stanice 1455), v Kladn� – Dubí (ZÚ 472), v Kladn� – Vrapice (ZÚ 662) a v Bušt�hradu (ZÚ 595). 

Z tabelárních ro�enek byly �erpány následující data, která popisují stávající imisní situaci v okolí 
posuzovaného zám�ru. 

 

Tab. �.  28: Imisní situace pro polutant oxid dusi�itý – NO2 

m��ený ukazatel  Kladno – st�ed Kladno – 
Švermov Kladno – Dubí Kladno – 

Vrapice Bušt�hrad 
Rok 

kód stanice �HMÚ 1454 �HMÚ 1455 ZÚ 472 ZÚ 662 ZÚ 595 

2004 
maximální 
hodinová 

koncentrace 

136,8 µg.m3 
nam��eno 
9.9.2004 

117,8 µg.m-3 
nam��eno 
8.1.2004 

nem��eno nem��eno nem��eno. 
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m��ený ukazatel  Kladno – st�ed Kladno – 
Švermov Kladno – Dubí Kladno – 

Vrapice Bušt�hrad 
Rok 

kód stanice �HMÚ 1454 �HMÚ 1455 ZÚ 472 ZÚ 662 ZÚ 595 

 pr�m�rná ro�ní 
koncentrace 20,1 µg.m-3 21,2 µg.m-3 nestanovena nestanovena nestanovena 

maximální 
hodinová 

koncentrace 

119,9 µg.m-3 
nam��eno 
9.2.2005 

107,9 µg.m-3 
nam��eno 
9.2.2005 

nem��eno 
112,0 µg.m-3 

nam��eno 
28.11.2005*) 

138,0 µg.m-3 
nam��eno 
7.3.2005*) 2005 

pr�m�rná ro�ní 
koncentrace 22,6 µg.m-3 24,0 µg.m-3 nestanovena 22,3 µg.m-3 22,8 µg.m-3 

maximální 
hodinová 

koncentrace 

144,2 µg.m-3 
nam��eno 
30.1.2006 

142,1 µg.m-3 
nam��eno 
30.1.2006 

nem��eno 
136,0 µg.m-3 

nam��eno 
18.9.2006*) 

84,0 µg.m-3 
nam��eno 

22.6.2006*) 2006 
pr�m�rná ro�ní 

koncentrace 24,5 µg.m-3 23,6 µg.m-3 nestanovena 20,6 µg.m-3 21,6 µg.m-3 

*) – pr�m�rná denní koncentrace 
 

Tab. �.  29: Imisní situace pro polutant suspendované �ástice - PM10 

m��ený ukazatel  Kladno - st�ed Kladno - 
Švermov Kladno – Dubí Kladno – 

Vrapice Bušt�hrad 
Rok 

kód stanice �HMÚ 1454 �HMÚ 1455 ZÚ 472 ZÚ 662 ZÚ 595 

maximální 
hodinová 

koncentrace 

411,8 µg.m3 
nam��eno 
24.1.2004 

551,3 µg.m3 
nam��eno 
24.1.2004 

271,0 µg.m3 
nam��eno 

23.1.2004*) 
nem��eno nem��eno 

2004 
pr�m�rná ro�ní 

koncentrace 31,8 µg.m-3 51,7 µg.m-3 33,2 µg.m-3 nestanovena nestanovena 

maximální 
hodinová 

koncentrace 

282,0 µg.m-3 
nam��eno 
3.1.2005 

581,0 µg.m-3 
nam��eno 
1.12.2005 

111,0 µg.m-3 
nam��eno 

17.1.2005*) 

111,0 µg.m-3 
nam��eno 

14.10.2005*) 

104,0 µg.m-3 
nam��eno 

20.10.2005*) 2005 
pr�m�rná ro�ní 

koncentrace 33,8 µg.m-3 52,3 µg.m-3 25,6 µg.m-3 neuvedena neuvedena 

maximální 
hodinová 

koncentrace 

317,0 µg.m-3 
nam��eno 
1.1.2006 

793,0 µg.m-3 
nam��eno 
11.1.2006 

152,0 µg.m-3 
nam��eno 

30.1.2006*) 

234,0 µg.m-3 
nam��eno 

30.1.2006*) 

218,0 µg.m-3 
nam��eno 

30.1.2006*) 2006 
pr�m�rná ro�ní 

koncentrace 32,8 µg.m-3 54,9 µg.m-3 27,4 µg.m-3 40,4 µg.m-3 48,8 µg.m-3 

*)pr�m�rná denní koncentrace 
 

Tab. �.  30: Imisní situace pro polutant benzen 

M��ený ukazatel  Kladno - st�ed 
Rok 

Kód stanice �HMÚ 1454 

maximální hodinová koncentrace 20,4 µg.m-3 nam��eno 23.2.2004 
2004 

pr�m�rná ro�ní koncentrace nestanovena 

maximální hodinová koncentrace 8,9 µg.m-3 nam��eno 23.9.2005 
2005 

pr�m�rná ro�ní koncentrace nestanovena 

2006 maximální hodinová koncentrace 18,7 µg.m-3 nam��eno 7.1.2006 
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M��ený ukazatel  Kladno - st�ed 
Rok 

Kód stanice �HMÚ 1454 

 pr�m�rná ro�ní koncentrace 1,4µg.m-3 

 

V roce 2004, 2005 a 2006 neprobíhalo na stanicích v Kladn� m��ení imisní zát�že pro ukazatel CO. 

 

Obr. �. 9: Maximální 8hod. klouzavé pr�m�rné komcentrace oxidu uhelnatého v letech 1996 – 2006 
na vybraných stanicích 

 
 

2. Akustická situace 
Po�áte�ní akustická situace byla zjišt�na m��ením a výpo�tem v rámci Akustické studie, která tvo�í 

p�ílohu �. 1 této dokumentace. Pro zp�esn�ní vyhodnocení stávající akustické situace bylo provedeno 
m��ení hluku, p�i kterém byl zjišt�n stav ovlivn�ný p�edevším provozem na komunikaci Libušina (MM1), 
komunikaci I/61 (MM2) a dalšími komunikacemi v okolí. 

Na základ� terénního pr�zkumu zájmového území byla pro m��ení vybrána 2 m��icí místa. 
V t�chto m��ících místech byly provedeny krátkodobé 1 h kontrolní sondy. Jedna sonda byla provedena 
v m�stské �ásti Kladno – Dubí a druhá v Bušt�hrad�. 

V m�stské �ásti Kladno - Dubí byla dne 4. b�ezna 2008 provedena 1 h sonda, ve výšce 3 m nad 
terénem, na hranici pozemku bytového domu �. p. 130, ul. Ininova. Hodinová sonda prob�hla v dob� od 
10:00 do 11:00 hod. V následující tabulce je uveden popis m��icího bodu a zjišt�ná ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A ve venkovním prost�edí.  

 

Tab. �.  31: Charakteristika m��ícího bodu MM1 
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M��ící 
bod �. Popis m��icího bodu Hranice pozemku 

Výška bodu 
nad terénem 

(m) 

LAeq T = 1 hod 
(10:00 – 11:00 hod) 

MM1 
Hranice pozemku 
�. p. 130, ul. Ininova 

Severovýchodní 3 67,1 dB 

 

Nam��ená hodnota vyjad�uje konkrétní hladinu akustického tlaku na daném míst�, v danou dobu a 
za konkrétních podmínek. Nam��ená hladina akustického tlaku nám znázor�uje jaká je v blízkosti �ešeného 
území stávající akustická situace. Zjišt�né intenzity dopravy v míst� MM1 jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

Tab. �.  32: Intenzita dopravy – den 

10:00 – 11:00 M��ící 
bod �. Ulice 

OS NA Celk 

MM1 Libušina 283 57 340 
Vysv�tlivky: 

NA –  intenzita t�žkých nákladních vozidel 

OS – intenzita osobních vozidel 

CELK – celková intenzita 

 

V Bušt�hrad� byla dne 4. b�ezna 2008 provedena 1 h sonda, ve výšce 3 m nad terénem, 2 m od 
hranice pozemku bytového domu �.p. 618/64, ul. Kladenská. Hodinová sonda prob�hla v dob� od 12:00 do 
13:00 hod. V následující tabulce je uveden popis m��icího bodu a zjišt�ná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A ve venkovním prost�edí.  

Tab. �.  33: Charakteristika m��ícího bodu MM2 

M��ící 
bod �. Popis m��icího bodu Hranice 

pozemku 

Výška bodu 
nad terénem 

(m) 

LAeq T = 1 hod 
(12:00 – 13:00 

hod) 

LAeq T = 1 hod 
(12:00 – 13:00 hod) 

po eliminaci 
parazitních zvuk� 

MM2 

2 m od hranice 
pozemku  

�. p. 618/64, ul. 
Kladenská 

Jihozápadní 3 69,1 dB* 68,1 dB 

* Hladiny akustického tlaku A v míst� m��ení byly ovlivn�ny okolními rušivými vlivy, které nesouvisely s provozem na okolních komunikacích, byl 
proveden také �asový záznam ekvivalentních hladin akustického tlaku A s krokem 1 s, který byl v rámci postprocessingu analyzován pomocí 
software NorReview a v rámci této analýzy byly rušivé události eliminovány. 

 

Tato nam��ená hodnota vyjad�uje konkrétní hladinu akustického tlaku na daném míst�, v danou 
dobu a za konkrétních podmínek. Nam��ená hladina akustického tlaku nám znázor�uje jaká je v blízkosti 
�ešeného území stávající akustická situace. Zjišt�né intenzity dopravy v míst� MM2 jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tab. �.  34: Intenzita dopravy – den 

12:00 – 13:00 
Bod 

Ulice 
OS NA Celkem 

MM2 I/61 845 110 955 
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12:00 – 13:00 
Bod 

Ulice 
OS NA Celkem 

Kladenská 120 14 134  

Tyršova 84 19 103 
Vysv�tlivky: 

NA –  intenzita t�žkých nákladních vozidel 

OS – intenzita osobních vozidel 

CELK – celková intenzita 

 

Stávající akustická situace v roce 2007 byla zjišt�na výpo�tovým postupem v programu CADNA/A 
na základ� intenzit dopravy dle analýzy dopravního zatížení silni�ní sít� (p�íloha �. 5 dokumenatce). 
Výpo�tový model zájmového území byl nakalibrován s p�esností výsledk� ± 2 dB. Z výsledku výpo�t� 
akustické studie lze stávající akustickou situaci v �ešených oblastech popsat následovn�: 

Bušt�hrad  

V sou�asné dob� jsou ve všech výpo�tových bodech VB1 až VB4 (podél komunikace I/61), VB7 a 
VB8 (podél komunikace Tyršova) vypo�tené hodnoty nižší než hygienické limity hluku (70/60 dB) pro 
starou hlukovou zát�ž z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. Ve výpo�tových 
bodech VB1 a VB2 se však vypo�tené hodnoty blíží k hygienickému limitu hluku (60/50 dB) pro hluk 
z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro no�ní dobu. Ve výpo�tových bodech VB5 až VB6 je 
dodržen i p�ízniv�jší hygienický limit  hluku (55/45 dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
pro denní i no�ní dobu. 

Kladno - Dubí  

V sou�asné dob� je ve výpo�tovém bod� VB14 (podél komunikace Libušina) dodržen hygienický 
limit hluku (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na pozemních komunikacích pro den, ale pro 
noc je p�ekro�en a to o 1,4 dB. Ve výpo�tových bodech VB11 a VB13 (podél komunikace Libušina) jsou 
vypo�tené hodnoty nižší než hygienické limity hluku (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech je dodržen hygienický 
limit hluku (60/50 dB) pro denní i no�ní dobu pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích 
(Kralupská, Libušina) (tj. bez uvažování korekce na starou hlukovou zát�ž). 

Kladno - Kro�ehlavy  

V sou�asné dob� jsou ve výpo�tových bodech VB21 až VB24 (podél komunikace Kro�ehlavská) 
vypo�tené hodnoty vyšší než hygienické limity hluku (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech je dodržen hygienický 
limit (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu 
(Kro�ehlavská, Libušina). 

 

3. Voda  

Povrchová voda  

Zájmová oblast náleží hydrograficky do povodí Dolní Vltavy a je situována na rozhraní díl�ích 
povodí dvou vodote�í. Jedná se o D�etovický potok (�. hydrologického po�adí 1-12-02-031, plocha povodí 
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30,137 km2) a Bušt�hradský potok (1-12-02-029, 14,328 km2). Území leží na díl�í rozvodnici obou 
vodote�í. Ob� vodote�e jsou levostrannými p�ítoky Zákolanského potoka, do kterého ústí u obce Kováry 
severovýchodn� od zájmového území. 

P�irozen� je území odvod�ováno p�edevším do povodí Bušt�hradského potoka, odpadní vody 
z areálu pr�myslové zóny, jsou však odvedeny prost�ednictvím kanalizace a �OV ve správ� ECK 
Generating (ECKG) do povodí D�etovického potoka.  

 D�etovický potok vzniká soutokem t�í v�tví, pramenících v oblasti Kladna, které se stékají v 
prostoru Poldi a Dubí. Tato vodote� tvo�í místní erozivní bázi, a odvod�uje severní a západní �ást 
zájmového území. Vodote� slouží jako recipient deš�ových i splaškových vod prakticky z celého m�sta 
Kladna, což se negativn� projevilo na jejím charakteru i kvalit� vody. Na horním toku má tato vodote� 
zna�n� kolísavý pr�tok a ob�asný charakter. Pr�m�rný pr�tok se pohybuje v �ádu prvních desítek l/s, a je 
výrazn� ovliv�ován intenzitou srážek. Zejména v pr�myslových �ástech m�sta Kladna je D�etovický potok 
z v�tší �ásti zatrubn�n a regulován, což lze �íci i o prostoru m�stských �ástí Dubí a D�í�. Do D�etovického 
potoka je odkanalizována v�tšina odpadních vod z m�sta Kladna, které se významnou m�rou podílejí na 
vodnosti recipientu. Odvedení odpadních vod významn� ovliv�uje kvalitu toku, která se však zlepšila po 
uvedení rekonstruované �OV Vrapice do provozu. Stále se však projevuje negativní situace v m�stských 
�ástí Dubí a D�í�, kde jsou v�tšinou odpadní vody zaúst�ny bez �išt�ní. 

 Po soutoku všech v�tví (za �istírnou ECKG) tvo�í D�etovický potok pom�rn� vydatnou vodote� o 
pr�m�rném pr�toku cca 1,52 m3/s, která je recipientem m�stské �OV i �OV ECKG, a je mimo jiné 
dotována i svody balastních vod a deš�� z oblasti m�sta Kladna. P�ítok odpadních vod z m�sta Kladna na 
�OV Vrapice se pohybuje kolem 22 tis. m3/den (tj. kolem 0,25 m3/s).  

Podle údaj� �eského hydrometeorologického ústavu v Praze má D�etovický potok k profilu pod 
mostem na okresní silnici Vrapice - Stehel�eves plochu povodí 9,175 km2 a pr�m�rný dlouhodobý ro�ní 
pr�tok Qr = 57,9 l/s.  

Z hlediska ochrany vod je D�etovický potok, jak již bylo uvedeno výše, významným tokem ve 
smyslu vyhlášky �. 470/2001 Sb., v platném zn�ní.  

Do povodí Bušt�hradského potoka pat�í p�evážná �ást posuzovaného území. Vodote�  pramenní v 
záv�ru údolí cca 400 m jižn� od pr�myslového areálu „D�í�“. Zde se nachází v sou�asnosti nevyužívané 
jímací vrty, a vodote� je zde regulována. Jedná se o pramennou oblast toku s pom�rn� dobrou kvalitou 
vody. Kvalita vody se dále po toku rapidn� zhoršuje, zejména po pr�toku obcí Bušt�hrad. K akumulaci 
povrchových vod v území nedochází, v�tšina vod odtéká po povrchu nebo se zasakuje. Relativn� 
rozsáhlejší akumulace p�edstavují pouze rybníky v centru obce Bušt�hrad. Odvod�ování probíhá p�evážn� 
po bázi k�ídových hornin, která je obnažena v záv�rech erozních údolí, kde se nachází prameny 
Bušt�hradského potoka i v minulosti využívané vodní zdroje. Významnou funkci zde plní rozsáhlé 
propustné komplexy navážek, s pom�rn� velkou reten�ní schopností, které se rovn�ž podílejí na distribuci a 
akumulaci srážkových vod. Tato situace je zp�sobena geologickými podmínkami (nízká, p�evážn� 
puklinová propustnost k�ídových hornin) reliéf terénu a pozice v��i lokální rozvodnici. S ohledem na 
konfiguraci terénu leží d�íve využívaný vodní zdroj „prameništ� Bušt�hrad“ mimo dosah potenciálních 
vliv� zám�ru.  

K užívání povrchové vody Bušt�hradského, D�etovického ani Zákolanského potoka jako zdroje 
pitné vody podle dostupných informací nedochází ani není toto užívání plánováno. Území dot�ené 
zám�rem leží mimo záplavová území nejbližších vodních tok� (DEKONTA, 2007). 
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Podzemní voda 

Hydrogeologické pom�ry v území jsou pom�rn� složité. V území lze odlišit n�kolik zvodní. 
Genereln� rozlišujeme zvode� k�ídovou, vázanou jednak na puklinov� propustné pís�ité slínovce turonu, 
jednak na p�evážn� pr�linov� propustné pískovce a jílovce cenomanu. Poloha jílovc� má funkci izolátoru. 
Významný je kvartérní kolektor, tvo�ený zejména komplexem antropogenních sediment� haldy. 

Proterozoické horniny jsou z hydrogeologického hlediska nevýznamné, nebo� podzemní voda je 
zde vázána na systém p�ipovrchového rozpukání a zejména na tektonicky oslabené puklinové zóny. Celý 
systém puklinového kolektoru proterozoika není nutno v rámci této práce detailn� popisovat, nebo� nem�že 
být stavbou nijak ovlivn�n.  

Hladinu podzemní vody lze v zájmovém území zastihnout v pom�rn� velkých hloubkách cca 6 - 
10 m pod povrchem. Jedná se o vodu vázanou na puklinový systém turonských slínovc�. Jedná se o 
kolektor s vysokou variabilitou transmisivity a koeficientem pr�to�nosti T �ádu 2,4.10-5 - 8,3.10-4 m2/s. 
Vydatnost této zvodn� je p�evážn� velmi nízká, v �ádu 0,1 l/s, vyšší vydatnosti lze o�ekávat pouze na 
tektonicky predisponovaných zónách. Zvode� je dotována p�evážn� atmosférickými srážkami p�es 
sedimentární a zv�tralinový pláš�. Odvod�ována je prameny (výv�ry) na svazích erozivních údolí, kde je 
obnažena báze k�ídových hornin. 

Z hydrochemického hlediska se jedná o mírn� zásaditou vodu kalcium bikarbonát - síranového 
typu. Kvalita podzemních vod byla ovlivn�na �inností �lov�ka, a nelze ji využívat jako vody pitné. Byly 
zde zjišt�ny obsahy b�žného antropogenního anorganického zne�išt�ní, zejména dusi�nan�, síran� a chlóru 
a dále rovn�ž obsah mikrobiálního zne�išt�ní, které p�ekra�uje normu pro pitnou vodu.  

Zájmové území se nachází na hranici mezi hydrogeologickými rajóny �. 514 – Kladenská pánev a 
625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí p�ítok� Vltavy.  

V zájmovém území se vyskytují tyto kolektory podzemních vod: 

1) kvartérní – p�evážn� pr�linov� propustný 

2) k�ídový – p�evážn� puklinov� propustný �i s kombinovanou propustností 

3) proterozoický – p�evážn� puklinov� propustný  

 

Kvartérní deluviální sedimenty mají pom�rn� vysoký obsah jílovitých sou�ástí, jejich propustnost 
je dosti slabá až slabá. Vyšší propustnost mají svahové sut�, vyvinuté na severovýchodním okraji 
zájmového území. Jejich plošné rozší�ení i celková mocnost jsou však z hydrogeologického hlediska 
nevýznamné. U náplav� D�etovického potoka byla zjišt�na dosti slabá propustnost (k = n.10-6 m/s). 

Propustnost sediment� spodního turonu zjišt�ná ve vrtech v okolí haldy byla slabá až dosti slabá 
(k = 1,0.10-6 až 6,8.10-8 m/s). Tyto hodnoty jsou nižší než by se o�ekávalo od litologického charakteru 
zastižených hornin a výrazn� nižší než hodnoty zjišt�né v rámci regionálního pr�zkumu. Horniny 
cenomanu mají vzhledem ke svému litologickému charakteru funkci izolátoru, který zabra�uje nebo siln� 
omezuje pronikání povrchových a turonských vod do podloží. 

Propustnost proterozoických hornin je obecn� slabá, díky jílovitým produkt�m v�trání 
vypl�ujícím pukliny. Propustnost, ov��ovaná p�ítokovými zkouškami, je dosti slabá, slabá nebo velmi slabá 
(k = 1,91.10-6 až 2,8.10-8 m/s). U tektonicky porušených partií se zvyšuje na dosti slabou až mírnou, v okolí 
vrtu HJ 8, kde se p�edpokládá pr�b�h tektonické poruchy, dosahuje hodnoty dosti silná (k = 4,3.10-4 m/s). 

Co se tý�e sm�ru proud�ní podzemní vody, v�tší �ást zájmového území je na základ� znalostí 
morfologie k�ídových a starších hornin odvod�ována do povodí D�etovického potoka, jižní až jihovýchodní 
�ást území pak do povodí potoka Bušt�hradského.  
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4. P�da 
V zájmové lokalit� není p�da zem�d�lsky využívána, a pozemky jsou vedeny v�tšinou v 

kategoriích ostatní plocha. P�irozený kvartérní pokryv byl jednak skryt p�i výstavb� komplexu Poldi - D�í�, 
jednak nahrazen nebo p�ekryt antropogenními sedimenty - násypy, navážkami a haldami.  

V jižním sousedství v okolí areálu skladu AGA se nachází zem�d�lsky nevyužívané plochy 
porostlé zapojeným porostem a zbytky ovocných sad� s nízkými ke�ovitými d�evinami. Sm�rem dále na jih 
se nacházejí plochy, které byly v minulosti využívány k p�stování ovoce (údolí Bušt�hradského potoka), a 
jsou i nyní využity v�tšinou k maloplošnému p�stování ovoce a zeleniny. Plochy, využívané k zem�d�lské 
výrob� (p�stování obilovin) se nachází východn� od zájmového území sm�rem k obci Bušt�hrad. V 
severním a západním okolí jsou p�dy znehodnoceny zástavbou a navážkami. 

Hodnotíme-li p�du v okolí lokality, dojdeme k záv�ru, že se jedná p�evážn� o pom�rn� kvalitní 
p�dy, které však byly negativn� ovlivn�ny atmosférickými depozicemi (zejména ze struskové haldy) a 
�lov�kem. P�esto je lze hodnotit jako p�dy kvalitní, s vysokou p�edností ochrany. Z p�dních typ� 
p�evládají jižn� od Bušt�hradu hn�dozem� na hlinitých spraších, severn� od Bušt�hradu se pak vyskytují 
�ernozem� karbonátové na hlinitých spraších a pararendziny na opukách. V širším okolí lze zaznamenat 
výskyt illimerizovaných p�d a okyselené hn�dozem�, jejichž p�dními substráty jsou p�evážn� opuky. Tyto 
p�dní typy jsou typické dále na západ v oblasti Kladna. Ve dn� údolí Bušt�hradského potoka se vyskytují 
nivní p�dy glejové. 

Humusový horizont má pom�rn� malou mocnost. Negativn� se projevují i kyselé depozice z 
ovzduší, které zp�sobují snižování p�dního pH již p�irozen� kyselých p�d, a dále intenzivní zem�d�lská 
velkovýroba, zejména dotace dusíkatých látek s d�íve používanými hnojivy. 

Z hlediska bonitace zem�d�lských p�d lze v širším okolí zaznamenat následující  bonitované 
p�dn� – ekologické jednotky BPEJ (viz Tab. �.  35) 

Z hlediska produk�ního potenciálu zem�d�lských p�d lze tyto p�dy hodnotit stupn�m B - vysoký 
produk�ní potenciál (p�evážn� u hn�dozemí na spraších a �ernozemí), ostatní p�dy jsou hodnoceny 
stupn�m C (vysoký PPZP) a D (vyšší PPZP). Ve v�tšin� p�ípad� se jedná o p�dy ovlivn�né depozicemi 
škodlivin a atmosférickými depozicemi. Jedná se o p�dy potenciáln� ohrožené vodní erozí a denudací 
(DEKONTA, 2007). 

  

Tab. �.  35: P�ehled bonitovaných p�dn� ekologických jednotek 

BPEJ T�ída 
ochrany 

Klimat. 
oblast Hlavní p�dní jednotka utvá�ení 

povrchu 
skeletovitost/ 

hloubka 

1.01.10 2 T1 �ernozem� (typické i karbonátové ) na spraši, st�edn� 
t�žké, s p�evážn� p�íznivým vodním režimem. 

mírný svah, 
všesm�rná 

do 10 %, 
hluboká 

1.06.10 3 T1 

�ernozem� pelické a �ernozem� �ernické pelické na 
velmi t�žkých substrátech ( jílech, slínech, 

karpatském flyši a tercierních sedimentech), t�žké až 
velmi t�žké s vyleh�eným orni�ním horizontem, 

ojedin�le št�rkovité, s tendencí povrchového 
p�evlh�ení profilu. 

mírný svah, 
všesm�rná 

do 10 %, 
hluboká 

1.19.01 3 T1 

Rendziny a rendziny hn�dé na opukách, slínovcích a 
vápenitých svahových hlínách , st�edn� t�žké až 
t�žké, se št�rkem, s dobrými vláhovými pom�ry, 

avšak n�kdy krátkodob� p�evlh�ené. 

rovina 
všesm�rná 

do 25 %, 
st�edn� hluboká 
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BPEJ T�ída 
ochrany 

Klimat. 
oblast Hlavní p�dní jednotka utvá�ení 

povrchu 
skeletovitost/ 

hloubka 

1.19.04 4 T1 

Rendziny a rendziny hn�dé na opukách, slínovcích a 
vápenitých svahových hlínách , st�edn� t�žké až 
t�žké, se št�rkem, s dobrými vláhovými pom�ry, 

avšak n�kdy krátkodob� p�evlh�ené. 

rovina 
všesm�rná 

25 – 50 % 
hluboká až 

st�edn� hluboká 

1.19.14 4 T1 

Rendziny a rendziny hn�dé na opukách, slínovcích a 
vápenitých svahových hlínách , st�edn� t�žké až 
t�žké, se št�rkem, s dobrými vláhovými pom�ry, 

avšak n�kdy krátkodob� p�evlh�ené. 

mírný svah, 
všesm�rná 

25 – 50 % 
hluboká až 

st�edn� hluboká 

4.10.10 1 MT1 
Hn�dozem� modální v�etn� slab� oglejených na 

spraších, st�edn� t�žké s mírn� t�žší spodinou, bez 
skeletu, s p�íznivými vláhovými pom�ry 

mírný svah, 
všesm�rná 

do 10 %, 
hluboká 

4.25.01 2 MT1 

Kambizem� modální  a vyluhované, eubazické až 
mezobazické, vyjíme�n�  i kambizem� pelické na 

opukách  a tvrdých slínovcích, st�edn� t�žkém flyši,  
permokarbonu, st�edn� t�žké, až st�edn� skeletovité, 

p�dy s dobrou vodní kapacitou. 

rovina 
všesm�rná 

do 25 %, 
st�edn� hluboká 

4.26.01 2 MT1 
Kambizem� modální  eubazické a mezobazické na 

b�idlicích, p�evážn� st�edn� t�žké,až st�edn� 
skeletovité, s p�íznivými vláhovými pom�ry. 

rovina 
všesm�rná 

do 25 %, 
st�edn� hluboká 

4.26.11 2 MT1 
Kambizem� modální  eubazické a mezobazické na 

b�idlicích, p�evážn� st�edn� t�žké,až st�edn� 
skeletovité, s p�íznivými vláhovými pom�ry. 

mírný svah, 
všesm�rná 

do 25 %, 
st�edn� hluboká 

4.26.51 4 MT1 
Kambizem� modální  eubazické a mezobazické na 

b�idlicích, p�evážn� st�edn� t�žké,až st�edn� 
skeletovité, s p�íznivými vláhovými pom�ry. 

st�ední sklon, 
na sever 

(SZ až SV ) 

do 25 %, 
st�edn� hluboká 

5. Horninové prost�edí a p�írodní zdroje 

Geomorfologické pom�ry 

Z hlediska geomorfologického �len�ní je území sou�ástí provincie �eská vyso�ina, soustavy 
V Poberounská soustava, podsoustavy (oblast) VA Brdská podsoustava, celku VA-2 Pražská plošina, 
podcelku VA-2B Kladenská tabule a okrsku VA-2B-a Hostivická tabule. 

Kladenská tabule (VA-2B) se rozkládá na ploše 556 km2 v SZ �ásti Pražské plošiny. Jedná se o 
�lenitou pahorkatinu p�evážn� v povodí Vltavy, situovanou p�evážn� na svrchnok�ídových sedimentech, 
proterozoických a staropaleozoických horninách Barrandienu, permokarbonských sedimentech, 
s lokalitami pliocenních a pleistocenních sediment�. Erozn� denuda�ní reliéf s neogenními zarovnanými 
povrchy a exhumovanými p�edk�ídovými zarovnanými povrchy je roz�len�n strukturními h�bety a suky 
s hluboce za�ízlými údolími Vltavy a jejích p�ítok� a epigeneticky založenou údolní sítí. Význa�né jsou  
akumula�ní tvary pleistocenních �í�ních teras a sprašových pokryv� a záv�jí.  

Hostivická tabule (VA-2B-a) je JZ �ástí Kladenské tabule. Jedná se o �lenitou pahorkatinu 
v povodí Vltavy, jejíž podloží tvo�í cenomanské a spodnoturonské slepence, pískovce, jílovce, spongility, 
staropaleozoické b�idlice, droby, pískovce, k�emence Barrandienu, proterozoické b�idlice droby s buližníky 
a spility. Erozn� denuda�ní reliéf s neogenními plošinami je roz�len�n epigeneticky založenou sítí údolí, 
místy se sv�deckými plošinami a strukturními h�bety a suky a sprašovými pokryvy a záv�jemi. 



Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II                                                      
Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 69

Orograficky náleží území Pražské plošin�, resp. její �ásti tzv. Kladenské tabuli. Tato jednotka má 
genereln� pom�rn� plochý, parovinný reliéf, který je narušen pouze širokými údolími, které vznikly 
erozivní �inností drobných vodních tok�. Na hran� jednoho takového údolí je i zájmové území. Toto území 
je situováno v severozápadní �ásti okraje Kladenské tabule. Charakter reliéfu je plochý, parovinného 
charakteru bez p�irozených souvislých lesních porost�. Souvislé rozsáhlejší lesní porosty se v území 
nevyskytují, zele� je omezená na izolované remízy a p�evážn� nízké porosty v údolních nivách vodote�í a 
dále na antropogenní porosty (v�trolamy a ovocné sady) a porosty na úbo�í struskové haldy. 

Zájmová lokalita leží na plošin�, do které se na jihu za�ezává údolí Bušt�hradského potoka, a na 
severu údolí D�etovického potoka. Výrazn� plochý, minimáln� �lenitý reliéf k�ídové plošiny proto na 
severu i jihu p�echází do svah� zá�ezu obou údolí. Území má velmi malý generelní sklon v J až JV. Reliéf 
území je výrazn� antropogenn� modelován a byl ovlivn�n (zarovnán) p�i výstavb� komplexu Poldi II, v 
severní a severovýchodní �ásti pak vznikla výrazná terénní vyvýšenina - sypaná strusková halda, jejíž jižní 
svah omezuje zájmové území na severu až severovýchod�. 

Geologické pom�ry  

Z regionáln� geologického hlediska lze oblast situovat na styk jihovýchodního okraje svrchního 
karbonu Kladensko - rakovnické pánve s podložními metamorfovanými horninami svrchního proterozoika 
kralupsko - zbraslavské skupiny. Proterozoické horniny tvo�í skalní podloží území, a jsou zde zastoupeny 
grafitickými b�idlicemi s vložkami buližník�, místy siln� prok�emen�lých. Karbonské horniny vystupují 
dále na sever, bezprost�edn� v zájmovém území nejsou zastoupeny. Proterozoické horniny jsou v 
zájmovém území p�ekryty mladšími uloženinami, zejména sedimenty svrchní k�ídy a kvartérními 
sedimenty. P�vodn� souvislý k�ídový pokryv byl erozní �inností  vodních tok� denudován a roz�len�n do 
�ady izolovaných relikt�. V denuda�ních oknech, zejména na dnech údolí, vystupují na povrch horniny 
proterozoika. Významné jsou kvartérní sedimenty a antropogenní uloženiny.  

Bezprost�edn� v okolí zájmového území je skalní podklad zastoupen sedimenty svrchní k�ídy, 
zejména pís�itými slínovci (tzv. opukami) spodního turonu. Mocnost k�ídových sediment� dosahuje v této 
�ásti cca 20 m. V podloží turonských slínovc� bývají místy vyvinuty pískovce svrchního cenomanu. 
Turonské slínovce jsou pevné, lavicovit� odlu�né, p�i povrchu siln� rozpukané a rozv�tralé v jílovitopís�ité 
eluvium se zbytky rozv�tralé horniny. Cenoman je vyvinut p�evážn� ve facii jílovitých prachovc� a jílovc� 
tmav� šedé až tmav� zelené barvy s p�ím�sí glaukonitu. Na bázi se vyskytují jílovité pískovce, místy i 
slepence. Uloženiny nadložního spodního turonu p�ísluší ke b�lohorskému souvrství. P�evážn� jsou 
reprezentovány vápnitými slínovci a jílovci, mén� jemnozrnnými pískovci a prachovci. Tvo�í podloží 
zhruba jižní poloviny staré haldy, zbylá �ást spo�ívá na horninách proterozoika. 

 V podloží k�ídových sediment� jsou regionáln� metamorfované horniny svrchního proterozoika 
tzv. „kralupsko - zbraslavské skupiny“. Jedná se p�evážn� o grafitické b�idlice až fylity s vložkami 
buližník�. Horniny proterozoika jsou výrazn� tektonicky postiženy, a v  tektonicky postižených zónách 
jsou obvykle alterovány prok�emen�ním. 

 Mladší sedimentární pokryv tvo�í sedimenty kvartéru, zejména pleistocenní sprašové hlíny o 
mocnosti 2 - 4 m, výjime�n� v�tší. Kvartérní sedimenty jsou vyvinuty zejména jižn� Bušt�hradu a byly v 
minulosti místy využívány k t�žb� cihlá�ských hlín. V zájmovém území byl p�irozený kvartérní pokryv 
tém�� zcela nahrazen antropogenními sedimenty. 

Geologické pom�ry zájmového území byly do zna�né míry ovlivn�ny �inností �lov�ka. P�irozený 
kvartérní pokryv byl jednak skryt p�i výstavb� komplexu Poldi - D�í�, jednak nahrazen nebo p�ekryt 
antropogenními sedimenty - násypy, navážkami a haldami. Nejvýznamn�jší je rozsáhlý komplex struskové 
haldy, která vznikala od roku 1952 navážkami odpadní strusky a okují z provozu Poldi. V roce 1966 byla 
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na haldu ukládána i škvára z provozu teplárny v�etn� jemných popílk�. Postupn� byly na hald� 
deponovány nejr�zn�jší materiály po�ínaje stavebními sut�mi a kon�e neutraliza�ními kaly a 
nebezpe�nými odpady. Posledn� jmenované materiály negativn� ovlivnily životní prost�edí v okolí, 
zejména kvalitu podzemních vod. 

Tektonické pom�ry jsou pom�rn� dob�e objasn�ny. Podložní horniny proterozoika jsou pom�rn� 
výrazn� postiženy alpinotypní tektonikou, která však má v území podružný význam. Významn�jší je sytém 
tektonických poruch zhruba SSZ - JJV sm�ru v horninách svrchní k�ídy, který vznikl jako odezva na 
neotektonické pohyby v tercieru. Uvedený systém tvo�í v�tšinou svislé poruchy poklesového charakteru, 
které mají význam p�i proud�ní podzemních vod. V zájmovém území je interpretována pom�rn� rozsáhlá 
porucha poklesového charakteru o výšce skoku cca 30 - 40 m. Aktivace popisovaných systém� je 
nepravd�podobná, i když v širším okolí (oblast Dubí) byly aktivovány vlivy d�lní �innosti. Zájmové území 
je však již mimo území ovlivn�né t�žbou, a pohyby vyvolané t�mito vlivy lze vylou�it. 

Z inženýrskogeologického hlediska (IG rajónování) se však jedná o rajón antropogenních 
navážek a hald. Inženýrskogeologické pom�ry lze proto charakterizovat jako složité, protože nelze vylou�it 
nehomogenity v geologické stavb� území. Schematicky lze p�edpokládaný geologický profil lokality 
znázornit takto: 

0 - 5 m  antropogenní sedimenty, navážky, haldovina 

5 - 8 m  eluvium pís�itých slínovc�, pís�itý jíl se zbytky slínovc� 

8 - 20 m  pís�ité slínovce - opuky, u báze pískovce  

20 m a více  grafitické b�idlice, místy prok�em�n�lé 

(DEKONTA, 2007) 

Nerostné suroviny 

Ložiska �erného uhlí západn� od Bušt�hradu byla náhodou odhalena v roce 1765 d�evorubcem p�i 
vyklízení pokáceného d�eva. P�i tehdejším velmi malém pr�myslu v zemi a p�i dostate�ném množství 
d�eva v této oblasti, z�stal zpo�átku tento nález bez povšimnutí a dobývání uhlí za�alo teprve v roce 1772.  

Okolo roku 1820 byly vyhloubeny doly Ludmila a Jan. V roce 1840 bylo zapo�ato s hloubením 
v�tší jámy Marie Antonie. Sou�asn� byl poblíž vyhlouben d�l Václav pro dobývání nejvýchodn�jší a 
nejjižn�jší �ásti uhelného pole. 

Významný nález uhlí Janem Vá�ou v oblasti D�ín� roku 1846 p�ilákal na Kladno významné 
podnikatelské osobnosti v �ele s �eskobud�jovickým pr�myslníkem Vojt�chem Lannou. Vzhledem k v�tší 
pot�eb� uhlí byl založen v roce 1848 v západním d�lním poli v blízkosti vesnice D�í� d�l Marie Anna. 

Západní �ást plánované páte�ní komunikace (od D�ín� až po ul. Dubskou) se nachází v chrán�ném 
ložiskovém území Dubí (�. CHLÚ 07320000). P�edm�tné území bylo ovlivn�no d�lní �inností dol�, 
zrušených již ke konci 19. století, proto je doba která uplynula od konce d�lní �innosti již dostate�ná pro 
konsolidaci stávajícího terénu. 

6. Flóra  

Potenciální p�irozená vegetace 

Dle mapy potenciální p�irozené vegetace �R (Neuhäuslová, 1998) p�edstavuje matrici zájmového 
území  �ernýšová dubohab�ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Maloplošn� se vyskytuje mochnová 
doubrava (Potentillo albae-Quercetum).  
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V �ernýšových dubohab�inách jsou dominantními druhy dub zimní (Quercus petraea) a habr 
(Carpinus betulus), s �astou p�ím�sí lípy (Tilia cordata, na vlh�ích stanovištích T. platyphyllos), dubu 
letního (Quercus robur) a stanovištn� náro�n�jších listná�� (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer 
pseudoplatanus, mlé� – A. platanoides, t�eše� – Cerasus avium). Ve vyšších nebo inverzních polohách se 
vyskytuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dob�e vyvinuté ke�ové patro tvo�ené mezofilními 
druhy opadavých listnatých ke�� nalezneme pouze v prosv�tlených porostech. Charakter bylinného patra 
ur�ují mezofilní druhy, p�edevším byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, 
Lathyrus vernus, L. niger, Lamium galeobdolon agg. aj.), mén� �asto trávy (Festuca heterophylla, Poa 
nemoralis). 

Mochnová doubrava zahrnuje bohaté doubravy s dubem zimním (Quercus petraea) nebo letním 
(Q. robur). N�kdy m�že být p�imíšen podúrov�ový habr (Carpinus betulus) nebo lípa srd�itá (Tilia 
cordata). V ke�ovém patru je diagnosticky významné zastoupení druhu Frangula alnus. Bylinné patro má 
zpravidla mozaikovitou strukturu, která odráží  mikroreliéfové zm�ny a stupe� ovlivn�ní podzemní vodou. 

Aktuální vegetace 

Zájmové území bylo nejprve prozkoumáno v pr�b�hu zpracování oznámení zám�ru firmou 
DEKONTA, a. s. Následn� byl v �ešeném území firmou EKOLA group s. r. o. proveden botanický 
pr�zkum, který postihuje podzimní aspekt roku 2007.  

 

Botanický pr�zkum (DEKONTA, 2007) 

V�tšinu zájmového území tvo�í zpevn�né stavby a komunikace pr�myslové zóny. Minimalizace 
pr�myslových aktivit v dot�ené �ásti pr�myslové zóny zp�sobila, že nezpevn�né a travnaté plochy zarostly 
k�ovinami a p�edevším b�ízou bílou (Betula alba). Vyskytuje se zde i vrba jíva (Salix caprea) a bez �erný 
(Sambucus nigra). 

Z p�irozených suchých acidofilních doubrav a hercynských dubohab�in Vrapického lesa z�stala 
pouze torza t�chto biotop� a to ješt� v mozaice s výsadbou lesních kultur s geograficky  nep�vodními 
d�evinami (smrk, borovice lesní, borovice vejmutovka, mod�ín opadavý, dub �ervený). V jednom míst� lze 
vystopovat mozaiku dubohab�iny a údolního jasano - olšového luhu a to mezi Sv. Janem a Dubím ve 
vlh�ím údolí zvaném „U Šestého“. Z bylin se ve Vrapickém lese vyskytují p�evážn� b�žné druhy nap�íklad 
srha lalo�natá (Dactylis glomerata), lipnice hajní (Poa nemoralis), vále�ka lesní (Brachypodium 
sylvaticum), medovník medu�kolistý (Mellitis melissophyllum),  plicník léka�ský (Pulmonaria officinalis), 
pta�inec velkokv�tý (Stellaria holostea), svízel lesní (Galium sylvaticum) a hrachor jarní (Lathyrus versus).  

Na nezpevn�ných plochách s b�ezovými porosty bylo zjišt�no n�kolik b�žných druh� trav a bylin 
typických pro podobné biotopy. Zjišt�na byla t�tina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), bojínek lu�ní 
(Phleum pretense), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel prost�ední (Plantago media), jitrocel kopinatý 
(Plantago lanceolata), star�ek fuchs�v (Senecio fuchsii), vrati� obecný (Chrysanthemum vulgare), zlatobýl 
kanadský (Solidago canadensis), jetel plazivý (Trifolium repens), vikev pta�í (Vicia cracca) t�ezalka 
te�kovaná (Hyperacium perforatum), mochna plazivá (Potentilla reptans), violka trojbarevná (Viola 
trikolor), smetanka léka�ská (Taraxacum oficinale), ostružiník (Rubus sp.) a r�že (Rosa sp.). 

Ve Vrapickém lese bylo zaznamenáno 94 druh� makromycet. Z toho v�tšina byla sbírána v pruhu 
navazujícím na pr�myslovou zónu, a to v�etn� její �ásti s vymezeným zájmovým územím. V�tšinou se 
jedná o nejedlé houby, cenné z v�deckého hlediska.  

Bezprost�edn� v zájmovém území výstavby nebyly zaznamenány žádné zvlášt� chrán�né druhy 
rostlin. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno p�ijímat specifická opat�ení k ochran� 



Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II                                                      
Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 72

takových druh� nebo spole�enstev s jejich výskyty. Nep�edpokládají se v rámci zájmového území výstavby 
ani podmínky pro rozvoj populací n�kterého z uvedených zvlášt� chrán�ných druh� dle vyhlášky �. 
395/1992 Sb., v platném zn�ní, ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci (DEKONTA, 2007). 

 

Botanický pr�zkum (EKOLA group, 2007) 

V zá�í roku 2007 byl v �ešeném území proveden botanický pr�zkum, který postihuje podzimní 
aspekt. �ešené území bylo rozd�leno na 3 �ásti (resp. 3 úseky stávající komunikace), které se liší 
charakterem biotop�. Jsou to úseky: 

1) Bušt�hrad – vrátnice sochorové válcovny T�ineckých železáren 

V úseku Bušt�hrad – Sochorová válcovna p�ekra�uje stávající komunikace údolí�ko 
Bušt�hradského potoka. Ve sm�ru k Poldi se na pravé stran� ve svahu rozkládá zástavba m�sta Bušt�hrad. 
Vlevo od komunikace se nachází zahrádky s drobnými rekrea�ními objekty. Zleva p�iléhá ke stávající 
komunikaci lokální biocentrum. Jedná se o drobný lesík nep�vodního charakteru, kde p�evažuje borovice 
�erná, javor klen, b�íza bílá, kaštan, r�že šípková, jasan, bez �erný. Okraje biocentra jsou poznamenány 
�ernými skládkami odpadu. Vpravo ve sm�ru od Bušt�hradu k areálu Sochorové válcovny se podél 
komunikace nachází pole, za kterým ve vzdálenosti cca 200 m navazuje Bušt�hradská halda. V prostoru 
p�ed vrátnicí Sochorové válcovny se nachází parkovišt�, které je obklopeno málo hodnotnou ruderální 
vegetací. 

2) Vrapický les 

Vrapický les p�edstavuje rozsáhlý lesní komplex p�evážn� nep�vodního složení d�evin. Pro �ást 
lesního komplexu, která p�ímo sousedí a prolíná se s m�stskými �ástmi Dubí a D�í�, se užívá  místního 
názvu Svatý Ján (U Jána). Druhová skladba d�evin Vrapického lesa je následující: javor klen, b�íza bílá, 
jasan ztepilý, trnovník akát, borovice �erná, buk lesní, dub letní, t�eše� pta�í, bez �erný a lípa srd�itá. Skrze 
jeho jižní �ást prochází koridor T�ineckých železáren a. s. sestávající z obslužné panelové komunikace 
závodu Sochorové válcovny, obslužné železni�ní vle�ky a vícepatrového potrubního vedení. Celý koridor 
je ohrani�en betonovou zdí o výšce cca 3 m, ší�ka koridoru je cca 20 m.  Zele� v rámci koridoru je tvo�ena 
travnatým pásem  mezi komunikací a potrubím s b�žnými druhy bylin. Po okrajích koridoru (podél zdí) 
jsou rozší�eny d�eviny, jejichž skladba odpovídá výše zmi�ovaným d�evinám Vrapického lesa. 

3) Bývalá hu� Kon�v 

Tento úsek byl vymezen od vrátnice Sochorové válcovny a za�íná mostem p�es Kralupskou ulici. 
Je tudy vedena obslužná panelová komunikace, která za mostem vstupuje do areálu bývalé huti Kon�v. 
V tomto úseku se v okolí komunikace nenachází tém�� žádná vegetace nebo� zde p�evažují zpevn�né 
plochy. 

 

Druhové složení rostlin podél jednotlivých úsek� komunikace zobrazuje následující tabulka. 

 

Tab. �.  36: Seznam zjišt�ných druh� rostlin p�i pr�zkumu spole�nosti EKOLA group (2007) 

úseky Druh (latinsky/�esky) 

1. 2. 3. 

D�eviny    

Acer pseudoplatanus L. javor klen x x  

Betula pendula Roth. b�íza bílá x x x 
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úseky Druh (latinsky/�esky) 

1. 2. 3. 

Carpinus betulus L. habr obecný  x  

Crataegus sp.  hloh x x  

Fagus sylvatica L. buk lesní  x  

Frangula alnus L. krušina olšová  x  

Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý x x  

Juglans regia L. o�ešák vlašský x   

Larix deciua Mill. mod�ín opadavý x   

Picea abies (L.) Karsten smrk ztepilý x   

Pinus nigra ARNOLD borovice �erná x x  

Pinus sylvestris L. borovice lesní  x  

Populus nigra L. topol �erný x   

Prunus avium (L.) L. t�eše� pta�í  x  

Quercus petraea (MATT.) LIEBL. dub zimní  x  

Quercus robur L. dub letní x x  

Robinia pseudoacacia L. trnovník akát  x  

Rosa canina L. agg. r�že šípková x x x 

Rubus sp. L. ostružiník ježiník x x x 

Salix caprea L. vrba jíva x   

Sambucus nigra L. bez �erný x x x 

Tilia cordata L. lípa srd�itá  x  

Byliny    

Aegopodium podagraria L. bršlice kozí noha x x  

Agrimonia eupatoria L. �epík léka�ský x   

Achillea millefolium L. �eb�í�ek obecný x x x 

Anagallis arvensis L. drchni�ka rolní x   

Anthemis arvensis L. rmen rolní x   

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. kerblík lesní  x  

Arctium minus (Hill) Bernh. lopuch menší x   

Armoratia rusticana G. M. et SCH. k�en selský x   

Artemisia vulgaris L. pelyn�k �ernobýl x  x 

Atriplex patula L. lebeda rozkladitá x   

Asperula odorata L. ma�inka vonná  x  

Bromus mollis L. sve�ep m�kký x  x 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth.sl. t�tina k�ovištní x   

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik kokoška pastuší tobolka x   
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úseky Druh (latinsky/�esky) 

1. 2. 3. 

Carduus acanthoides L. bodlák obecný x   

Centaurea jacea L. chrpa lu�ní x   

Cichorium intybus L. �ekanka obecná x   

Cirsium arvense (L.) Scop. pchá� oset x   

Convolvulvus arvensis L. svla�ec rolní x  x 

Crataegus sp. hloh  x x 

Dactylis glomerata L. srha �ízna�ka x  x 

Daucus carota L. mrkev obecná x   

Echinochloa crus-gali (L.) Beauv. ježatka ku�í noha x   

Echium vulgare L. hadinec obecný x  x 

Elytrigia repens (L.)Desv. pýr plazivý x x x 

Euphorbia helioscopia L. pryšec kolovratec x   

Fragaria vesca L. jahodník obecný x x  

Galium aparine L. svízel p�ítula x x x 

Geranium robertianum L. kakost smrdutý x   

Geum urbanum L. kuklík m�stský x x x 

Hieracium pilosella L. jest�ábník chlupá�ek x   

Hordeum murinum L. je�men myší x x  

Hypericum perforatum L. t�ezalka te�kovaná x x  

Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP. vrbka úzkolistá  x  

Chelidonium majus L. vlaštovi�ník v�tší  x x 

Chenopodium album agg. merlík bílý x   

Knautia arvensis (L.) COULTER chrastavec rolní x   

Lamium album L. hluchavka bílá  x  

Lamium purpureum L. hluchavka nachová  x x 

Lathyrus pratensis L. hrachor lu�ní x   

Linaria vulgaris Mill. lnice kv�tel x   

Lolium perene L. jílek vytrvalý x x  

Lotus corniculatus L. štírovník r�žkatý   x 

Matricaria discoidea DC. he�mánek ter�ovitý x   

Medicago sativa L. tolice vojt�ška x   

Oxalis acetosella L. š�avel kyselý  x  

Papaver rhoeas L. mák vl�í x   

Pimpinella saxifraga L. bedrník obecný    

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý x x  
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úseky Druh (latinsky/�esky) 

1. 2. 3. 

Plantago major L. jitrocel v�tší x   

Poa annua L. lipnice ro�ní x x x 

Polygonum aviculare L. truskavec pta�í x   

Potentilla argentea L. mochna st�íbrná x  x 

Rumex sp. š�ovík x   

Saponaria officinalis L. mydlice léka�ská x   

Silene (alba) latifolia Poiret silenka širolistá x   

Solidago canadensis L. zlatobýl kanadský x  x 

Stellaria media (L.) VILL. pta�inec žabinec x x x 

Syringa vulgaris L. še�ík obecný x   

Tanacetum vulgare L. vrati� obecný x   

Taraxacum sect. Ruderalia pampeliška x x x 

Thlaspi arvense L. penízek rolní x   

Trifolium dubium Sibth. jetel pochybný x x  

Trifolium hybridum L. jetel zvrhlý x   

Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. he�mánkovec nevonný x  x 

Urtica dioica  L. kop�iva dvoudomá x x x 

Verbascum densiflorum Bertol. divizna velkokv�tá x   

Veronica arvensis L. rozrazil rolní x   

Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek x x  

Vicia sp. vikev x   

Viola arvensis MURR. violka rolní x   

Viola silvatica FR.  violka lesní  x  

Viola trikolor L. violka trojbarevná x x  

x – vyskytuje se 

 

P�i pr�zkumech provedených v zájmovém území nebyla zjišt�na p�ítomnost zvlášt� chrán�ných 
druh� rostlin dle vyhlášky �. 395/2001 Sb. V území se nachází b�žné druhy bylin a d�evin typické pro 
p�ím�stské prost�edí. 

7. Fauna  

Fauna bioregionu 

Zájmové území se nachází v �ipském bioregionu. Fauna bioregionu je hercynského p�vodu, se 
západoevropským vlivem (ježek západní, ropucha krátkonohá). V sou�asné dob� jde v�tšinou o tém�� 
bezlesou kulturní step, charakterizovanou nap�. koloniemi havrana polního nebo výskytem dytíka úhorního. 
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Do ní místy pronikly (nap�. v�etenuška pozdní) nebo p�ežívající (stepník rudý) charakteristi�tí zástupci 
st�edo�eské suchomilné fauny. Hlavní tok bioregionu, �eka Vltava, pat�í v zásad� do cejnového pásma. 
Nachází se zde jedno z mála naleziš� vodního plže Ferrisia wauteri. 

Aktuální fauna 

Zájmové území bylo nejprve prozkoumáno v pr�b�hu zpracování oznámení zám�ru firmou 
DEKONTA, a. s. Spole�nost EKOLA group s. r. o. provedla v �ešeném území zoologický pr�zkum, který 
postihuje podzimní aspekt roku 2007.  

 

Zoologický pr�zkum (DEKONTA, 2007) 

Ve Vrapickém lese a v  doubrav� mezi Vrapicemi a železni�ní zastávkou Vrapice bylo zjišt�no 73 
druh� pták�, z toho u 47 druh� bylo prokázáno hnízd�ní. Z celkového po�tu 73 druh� pat�í 14 druh� mezi 
druhy zvlášt� chrán�né (13 druh� legislativou �R, 5 druh� spadá pod ochranu EU a 1 druh je chrán�n 
pouze legislativou EU). Z obratlovc� byly dále zjišt�ny 2 druhy chrán�ných obojživelník�, 3 druhy 
chrán�ných plaz� a 5 druh� savc�. V�tšina druh� živo�ich� vyskytujících se v zájmovém území je vázána 
na Vrapický les a ekotony na linii jeho dotyku s pr�myslovou zónou. Vegetaci v zájmovém území tyto 
druhy využívají p�i sb�ru potravy. Pro p�ežívání živo�ich� v polní krajin� mezi pr�myslovou zónou, 
Bušt�hradem a H�eb�í jsou d�ležité v�trolamy a další porosty mimolesní zelen�. 

Lokalitou s nadpr�m�rnou úrovní biodiverzity je Bušt�hradská halda na jejíchž svazích se 
vyskytuje �ada zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich�. Cenné xerotermní biotopy na temeni haldy byly p�ed 
n�kolika lety zni�eny zavezením kaly z �OV. 

Z chrán�ných druh� ve Vrapickém lese prokazateln� hnízdí 3 druhy: krahujec obecný (Accipiter 
nisus), lejsek šedý (Muscicapa striata) a datel �erný (Drycocopos martius) a jeden druh, jest�áb lesní 
(Accipiter gentilis), prokazateln� hnízdil v minulosti. U �uhýka obecného (Lanius collurio) a krutihlava 
obecného (Jynx torquilla) bylo v posledních letech zaznamenáno velmi pravd�podobné hnízd�ní na hranici 
území sledovaného v pr�zkumu. 

Z obojživelník� byla zjišt�na ropucha obecná (Bufo bufo) a ropucha zelená (Bufo viridis). Oba 
chrán�né druhy žab v zájmovém území žijí v suchozemské fázi života, rozmnožovací nádrž ve Vrapickém 
lese chybí. Ropucha obecná (Bufo bufo) se rozmnožuje ve dvou jezírcích v rokli u areálu Kovošrotu (VKP 
Na Rovinách) cca 1000 m JZ od zájmového území. 

Ze t�í druh� plaz� se ve Vrapickém lese vyskytuje p�edevším slepýš k�ehký (Anguis fragilis). 
Ješt�rka obecná (Lacerta agilis) se vyskytuje na oslun�ných místech na okrajích pr�myslové zóny, na 
okrajích lesa a ve výše uvedeném VKP Na Rovinách. Užovka obojková (Natrix natrix) osidluje  uvedené 
VKP a nivu D�etovického potoka. 

Ze savc� se vyskytuje nap�íklad zajíc polní (Lepus europaeus), prase divoké (Sus scropha), srnec 
obecný (Capreolous capreolus), liška obecná (Vulpes vulpes), kuna skalní (Martes martes), ježci 
(Erinaceus sp.) a n�kolik druh� drobných hlodavc� (Apodemus sp., Clethrionomys glareolus). Králík 
divoký (Oryctolagus cuniculus) se v posledních letech vyskytoval v prostoru mezi Vrapickým dvorem a 
okrajem Vrapického lesa.  

Na polních pozemcích jižn� od pr�myslové zóny loví kán� lesní (Buteo buteo) a  poštolka obecná 
(Falco tinunculus). P�i sb�ru potravy jsou zde �asto zastiženi havrani polní (Corvus fragilegus) z kolonie u 
Bušt�hradského zámku. Z ptactva se v zájmovém území dále vyskytují bažant obecný (Phasianus 
colchicus), holub h�ivná� (Columba palumbus), hrdli�ka zahradní (Streptopelia decaocto), strakapoud 
velký (Dendrocopos major), konipas bílý (Motacilla alba), p�nice �ernohlavá (Sylvia atricapilla), p�nice 
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slavíková (Sylvia borin), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), rehek domácí (Phoenicurus 
ochruros), kos �erný (Turdus merula), sýkora mod�inka (Parus caeruleus), mlyna�ík dlouhoocasý 
(Aegithalos caudatus), strnad obecný (Emberiza citrinella), vrabec polní (Parus montanus), sojka obecná  
(Garrulus glandarius) a straka obecná (Pica pica) (DEKONTA, 2007). 

 

Zoologický pr�zkum (EKOLA group, 2007) 

Na podzim roku 2007 byl proveden inventariza�ní zoologický pr�zkum v trase plánované páte�ní 
komunikace v délce cca 4,5 km. Lokalita byla navštívena 10. 10. a 21. 10. 2007.  

Pr�zkum bezobratlých živo�ich� byl provád�n pomocí n�kolika metod. Základní metodou byl 
odchyt do zemních pastí. Pro tento ú�el byly použity litrové sklenice napln�né konzerva�ní tekutinou 
(vinným octem) pro zachycení hmyzu pobíhajícího po p�dním povrchu. Pasti v po�tu 8 ks byly zakopány v 
úseku asi 1 km dlouhém, jejich rozmíst�ní bylo provedeno tak, aby byly pokryty základní biotopy 
v blízkosti zájmového území - listnatý les, opuková strá�, ruderální plocha, okraj vodního p�íkopu. Obsah 
pastí byl vybrán p�i další návšt�v�.  

Pr�zkum hmyzu byl dopln�n individuálním sb�rem pod kameny a d�evem. Metoda smýkání byla 
použita jen omezen� tam, kde to bylo možné. Pro pr�zkum vodních živo�ich� (v areálu byl zjišt�n vodní 
p�íkop) byl použít cedník.  

Pr�zkum byl zam��en p�edevším na tyto �ády hmyzu: rovnok�ídlí (Orthoptera), vážky (Odonata) a 
brouci (Coleoptera), z ostatních skupin mimo hmyz i na m�kkýše (Mollusca). Krom� uvedených skupin 
byly cílen� vyhledávány zvlášt� chrán�né nebo jinak významné druhy bezobratlých, jejichž výskyt by se 
dal p�edpokládat vzhledem k charakteru zkoumaného území. P�i zpracování pr�zkumu brouk� (Coleoptera) 
byla použita synonymika podle check-listu zpracovaného Jelínkem (1993). Pr�zkum byl dopln�n zjišt�ním 
n�kolika druh� obratlovc� p�ímým pozorováním, u drobných hlodavc� odchytem do zemních pastí. Ptáci 
byli pozorováni a rovn�ž identifikováni podle zp�vu. 

   Charakter lokality je hodnocen pomocí bioindika�ního rozd�lení st�evlíkovitých brouk� podle 
H�rky et al. (1996). Jednotlivé druhy jsou podle své schopnosti osídlování území za�azeny do 3 
bioindika�ních skupin, které popisuje následující tabulka.  

 

Tab. �.  37: Bioindika�ní druhové skupiny 

Ekologická skupina Charakteristika 

E – eurytopní druhy Druhy, které nemají žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prost�edí, druhy 
p�vodn� vázané na p�irozené nestabilní, m�nící se stanovišt�, stejn� jako druhy, 
které obývají siln� antropogenn� ovlivn�nou, tedy poškozenou krajinu. 

A – adaptibilní druhy Druhy osídlující více nebo mén� p�irozená nebo p�irozenému stavu blízká 
stanovišt�. Vyskytují se i na druhotných, dob�e regenerovaných biotopech, 
zvlášt� v blízkosti p�irozených ploch. Tato nejpo�etn�jší skupina zahrnuje 
p�edevším druhy lesních porost�, ale i um�lých, pob�ežní druhy stojatých i 
tekoucích vod, druhy luk, pastvin a jiných travních porost�. 

R – reliktní druhy Druhy s nejužší ekologickou valencí, majících v sou�asnosti �asto charakter 
relikt�. Jedná se vesm�s o vzácné a ohrožené druhy p�irozených, nep�íliš 
poškozených ekosystém�. 

 

Bezobratlí 

M�kkýši (Mollusca) 
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Bahnivka rmutná (Bithynia tentaculata),10.10.2000, 7 ex. 

Hlemýž	 zahradní (Helix pomatia), 10.10.2000, více ex.; 21.10.2007, více ex. 

Plzák hn�dý (Arion subfuscus), 10.10.2000, více ex.; 21.10.2007, více ex. 

 

Stonožky (Chilopoda) 

Stonožka škvorová (Lithobius forficatus), 10.10.2000, pod kameny na více místech; 21.10.2007, 1 
ex. 

 

Hmyz (Insecta) 

Škvo�i (Dermaptera) 

Škvor obecný (Forficula auricularia), 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

 

Švábi (Blattaria) 

Rusec lesní (Ectobius sylvestris), 21.10.2007, 5 ex., z.p. 

 

Rovnok�ídlí (Orthoptera) 

Kobylka (Pholidoptera griseoaptera), 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

Saran�e modrok�ídlá (Oedipoda coerulescens), 10.10.2000, 1 ex.; 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

 

Vážky (Odonata) 

Šídlatka hn�dá (Sympecma fusca), 10.10.2000, 1 ex. 

 

Ploštice (Heteroptera) 

Rum�nice bezk�ídlá (Pyrrhocoris apterus), 10.10.2000, 2 ex.; 21.10.2007, 2 ex., z.p. 

Plošti�ka Lygaeus saxatilis, 21.10.2007, 2 ex., z.p. 

 

Brouci (Coleoptera) 

St�evlíkovití (Coleoptera) 

A Abax parallelus, 10.10.2000, 1 ex. 

A Agonum viduum, 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

E Amara bifrons, 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

E Amara cursitans, 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

E Amara eurynota, 21.10.2007, 4 ex., z.p. 

A Amara equestris equestris, 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

A Carabus hortensis hortensis, 21.10.2007, 11 ex., z.p.  

E Harpalus affinis, 10.10.2000, 1 ex.; 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

E Harpalus distinquendus distinquendus, 10.10.2000, 1 ex. 

E Trechus quadristriatus, 10.10.2000, 1 ex. 
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Drab�íkovití (Staphylinidae) 

E Sepedophilus marshami, 21.10.2007, 1 ex. 

E Omalium caesum, 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

 

Leiodidae 

Catops picipes, 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

 

Blanok�ídlí (Hymenoptera) 

Amnophila sabulosa, 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

O �melák zemní (Bombus terrestris), 10.10.2000, 1 ex. 

Vosa menší (Dolichovespula media), 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

Lasius flavus, 10.10.2000, 1 kolonie pod kamenem. 

 

Obratlovci  

Plazi (Reptilia) 

O Ješt�rka obecná (Lacerta agilis), 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

 

Ptáci (Aves) 

Bažant obecný (Phasianus colchicus), 10.10.2000, 2 ex. 

Budní�ek menší (Phylloscopus collybita), 10.10.2000, 2 ex. 

Brhlík obecný (Sitta europaea), 10.10.2000, 3 ex.; 21.10.2007, 1 ex. 

Datel �erný (Dryocopus martius), 21.10.2007, 1 ex. 

Kán� lesní (Buteo buteo), 10.10.2000, 1 ex. 

Kos �erný (Turdus merula), 10.10.2000, 3 ex.; 21.10.2007, 1 ex. 

P�nkava obecná (Fringilla coelebs), 10.10.2000, 2 ex. 

P�nice pok�ovní (Sylvia curruca), 21.10.2007, 1 ex. 

Sojka lesní (Garrulus glandarius), 10.10.2000, 1 ex.; 21.10.2007, 1 ex. 

Strakapoud velký (Dendrocopus major), 10.10.2000, 1 ex.; 21.10.2007, 1 ex. 

St�ízlík obecný (Troglodytes troglodytes), 10.10.2000, 1 ex.; 21.10.2007, 1 ex. 

Sýkora ko�adra (Parus major), 10.10.2000, 10 ex.; 21.10.2007, 2 ex. 

Sýkora mod�inka (Parus coeruleus), 10.10.2000, 15 ex.; 21.10.2007, 7 ex. 

Zvonek zelený (Carduelis chloris), 21.10.2007, 1 ex. 

 

Savci (Mammalia) 

Hraboš polní (Microtus arvensis), 21.10.2007, 1 ex., z.p. 

Kuna lesní (Martes foina) 

Liška obecná (Vulpes vulpes) 

Rejsek obecný (Sorex araneus), 21.10.2007, 1 ex. 

Srnec obecný (Capreolus capreolus) 
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O Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 

Zajíc polní (Lepus araneus) 

 

Záv�r 

V zájmovém území bylo p�i podzimním zoologickém pr�zkumu zjišt�no 50 druh� živo�ich�, 
z toho 28 druh� bezobratlých a 22 druh� obratlovc�. Druhové spektrum odpovídá podzimnímu aspektu, 
kdy n�které druhy již nebylo možno zjistit. Lze konstatovat, že na zkoumané lokalit� p�evládají b�žné 
druhy - eurytopní (6 druh� st�evlíkovitých a 2 druhy drab�íkovitých) a adaptibilní (4 druhy st�evlíkovitých, 
žádný z drab�íkovitých), reliktní druhy nebyly zjišt�ny žádné.  

Ze zvlášt� chrán�ných druh� (dle vyhlášky �. 395/2002 Sb.) byl v zemní pasti zjišt�n ohrožený 
�melák zemní (Bombus terrestris). Nebylo však nalezeno jeho hnízdo a lze p�edpokládat, že do �ešeného 
území zaletuje pouze za potravou. Na opukové strá�ce nad železnicí byla zjišt�na ohrožená ješt�rka obecná 
(Lacerta agilis) a relativn� vzácné saran�e modrok�ídlé (Oedipoda coerulescens). �ešený zám�r se 
nedostane do st�etu se stanovišt�m opukové strán� a tedy ani druhy zde žijící nebudou výstavbou a 
provozem komunikace ohroženi. V listnatých porostech Vrapického lesa se také vyskytuje ohrožená 
veverka obecná (Sciurus vulgaris). Nelze p�edpokládat, že by zám�r negativn� ovliv�oval populaci veverek 
ve Vrapickém lese. 

Zvlášt� chrán�né druhy živo�ich�, které ve svém pr�zkumu uvádí spole�nost DEKONTA, byli 
zjišt�ni p�evážn� v biotopech s vazbou na Vrapický les, VKP Na Rovinách a nivu D�etovického potoka. 
Lze p�edpokládat, že do vlastního zájmového území navrhované páte�ní komunikace budou tyto druhy 
pronikat spíše výjime�n�.  

 

8. Ekosystémy 
Pr�myslová zóna Kladno - východ v níž se nachází zájmové území, leží na rozhraní souvislého 

lesního porostu, zem�d�lských pozemk� a obytné zástavby. V blízkém okolí zájmového území bylo 
v posledních letech provedeno n�kolik zoologických, botanických a mykologických pr�zkum�. Ve  
Vrapickém lese bezprost�edn� navazujícím na pr�myslovou zónu byl v roce 2003 provád�n celoro�ní 
zoologický a mykologický pr�zkum hrazený m�stem Kladnem, který provád�l Dr. Vít Zavadil. Na starých 
odvalech po t�žb� �erného uhlí u Kladna - Vrapic probíhal v roce 2004 botanický pr�zkum provád�ný 
v rámci výzkumného úkolu VaV 640/10/03 Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním. V roce 2005 
probíhal i botanický a zoologický pr�zkum Bušt�radské haldy. Z provedených pr�zkum� vyplývá, že 
v širším okolí zám�ru existuje �ada lokalit se zvýšenou druhovou diverzitou (DEKONTA, 2007). 

 

Kategorizace území podle Katalogu biotop� �R 

P�ítomné biotopy byly vyhodnoceny podle Katalogu biotop� �R (editor Chytrý a kol., 2000). Dle 
metodiky mapování biotop� lze p�evážnou �ást dot�eného území za�adit jako X1 – Urbanizovaná území. 
Jedná se o zastav�né �ásti m�st a vesnic nebo pr�myslových a zem�d�lských objekt�, v�etn� ruderální 
bylinné vegetace, park�, stromo�adí, menších lesík� a k�ovin na volných plochách mezi zástavbou. 

V širším okolí zám�ru se nachází �ada ploch, které lze charakterizovat jako X6 – Antropogenní 
plochy se sporadickou vegetací mimo sídla. Jsou to �lov�kem vytvo�ené biotopy mimo sídla a pr�myslové 
nebo zem�d�lské areály, na kterých je vyvinuta sporadická vegetace s pokryvností do 10 %, p�ípadn� jsou 
úpln� holé bez vegetace. Pat�í sem nap�íklad výsypky, odvaly, haldy atd. 
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V okolí �ešeného zám�ru se nachází kategorie území X2 – Intenzivn� obhospoda�ovaná pole. Jedná 
se v�tšinou o kultury obilovin, zpravidla v rozsáhlých lánech nebo i na menších polích pravideln� 
ošet�ovaných herbicidy. Z plevelných druh� se v nich nevyskytují vzácn�jší archeofyty a p�evládají 
neofyty. 

 

Dle pr�zkum� provedených v zájmovém území lze shrnout, že ve vlastní trase navrhované páte�ní 
komunikace se nenachází žádné hodnotné ekosystémy. Nejcenn�jším ekosystémem v blízkosti 
navrhovaného zám�ru je komplex Vrapického lesa, který je v jižní �ásti p�erušen koridorem zahrnujícím i 
stávající komunikaci. Z p�irozených acidofilních doubrav zbyly ve Vrapickém lese pouze enklávy t�chto 
porost�. P�evažn� je les tvo�en nep�vodními d�evinami (smrk, borovice lesní, borovice vejmutovka, 
mod�ín opadavý, dub �ervený). 

9. Krajina 
Posuzovaný zám�r se nachází ve východní �ásti m�sta Kladno a pokra�uje východním sm�rem 

k obci Bušt�hrad. Plánovaná trasa páte�ní komunikace je prakticky celým svým rozsahem navrhována na 
zastav�ných pozemcích pr�myslových zón „D�í�“ a „Kon�v“, které se nachází mimo souvislou obytnou 
zástavbu m�sta Kladna a Bušt�hradu. Celé území, kterým navrhovaná trasa prochází, je ovlivn�no 
dlouhodobou pr�myslovou �inností probíhající již od roku 1845. Pr�myslová zóna je zatížena nejen 
hustotou inženýrských sítí, z velké �ásti nefunk�ních, ale i množstvím opušt�ných budov a staveb 
sloužících pro dávno zaniklé provozy. Velká �ást t�chto budov již byla zdemolována nebo je ur�ena 
k demolici.  

S p�ihlédnutím k typologizaci krajiny lze krajinný ráz zájmového území i širšího okolí zcela 
jednozna�n� p�i�adit k typu A (krajina siln� pozm�n�ná civiliza�ními zásahy, pln� antropogenizovaná, 
dominantní až výlu�ný výskyt sídelních až industriálních nebo agroindustriálních prvk�).  

Zájmové území se nachází v typické kulturní st�edo�eské krajin�, dlouhodob� ovlivn�né intenzivní 
antropogenní �inností. V okolí je hustá sí� vesnic, propojená množstvím místních, regionálních i 
nadregionálních komunikací. Nejbližším v�tším m�stem je Kladno, které se však pohledov� v zájmovém 
území neprojevuje. Sm�rem k severu a západu leží území ovlivn�ná dlouholetou d�lní �inností. V nevelké 
vzdálenosti od západního okraje za�íná rozlehlý pr�myslový areál bývalé Poldi Kladno (dnes Sochorová 
válcovna T�ineckých železáren, a. s.) 

 Zástavbu okolních sídel nelze považovat za rázovitou �i architektonicky výjime�nou. Ve volné 
krajin� prakticky chybí drobná historicky hodnotná kulturní architektura. Jedná se v mnoha ohledech o 
území vykazující typické rysy krajiny severního a severozápadní p�edpolí Pražské aglomerace, kde funk�ní 
i vzhledová harmonie krajiny byly v minulosti dlouhodob� významn� ovlivn�ny hustým osídlením, 
intenzivní zem�d�lskou �inností a v tomto konkrétním p�ípad� i pr�myslovými aktivitami. Tomu odpovídá 
i stav sídel.  

Území pr�myslové zóny Kladno – východ, spolu s m�stskými �ástmi Dubí a D�í� p�ímo sousedí, 
respektive se prolíná s rozsáhlým lesním komplexem s místním názvem Svatý Ján (U Jána). Konkrétn� se 
jedná o lesní porosty lesního hospodá�ského celku Nižbor �. 810 A, 813 A, B a 813 C. Severn� od D�ín� je 
lesní komplex rozd�len stávající panelovou cestou (trasa navrhované páte�ní komunikace), která kopíruje 
železni�ní vle�ku a kabelové vedení. V místech, kde cesta sousedí s lesními pozemky, byla v minulosti 
vybudována betonová ze	 odd�lující lesní porosty od komunikace  a kabelového vedení. 

Jediným krajinotvorným prvkem, vymykajícím se z místních m��ítek, je t�leso bušt�hradské haldy, 
ale to pouze p�i pohledu od východu �i jihovýchodu. Z okolních sm�r� halda v podstat� navazuje na terén 
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(od západu) nebo je kryta konfigurací terénu (p�edevším od severu). P�írodní i estetická hodnota krajinného 
rázu širší oblasti je z výše uvedených d�vod� snížená, ne však vysloven� nízká (DEKONTA, 2007). 

 

Tab. �.  38: Druhy pozemk� v dot�ených katastrálních územích 

Druhy pozemk� (údaje k 31. 12. 2006) Bušt�hrad Kladno 

Celková vým�ra pozemku 761 3 697 

Chmelnice - - 

Lesní p�da 40 1 275 

Trvalé travní porosty 7 30 

Orná p�da 456 529 

Ostatní plochy 176 1 131 

Ovocné sady 8 54 

Vinice - - 

Vodní plochy 3 13 

Zahrady 22 207 

Zastav�né plochy 50 457 

Zem�d�lská p�da 492 820 

Zdroj: �SÚ 
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prost�edí v dot�eném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

 �ešené území lze charakterizovat jako siln� antropogenn� ovlivn�né. Jedná se p�evážn� o území v 
pr�myslové zón�, která je ovlivn�na dlouhodobou pr�myslovou �inností probíhající již od roku 1845. 
Pr�myslová zóna je zatížena nejen hustotou inženýrských sítí, z velké �ásti nefunk�ních, ale i množstvím 
opušt�ných budov a staveb sloužících pro dávno zaniklé provozy. 

Od roku 1990 probíhá v území pr�myslové zóny Kladno – východ restrukturalizace a do území 
jsou umis�ovány nové podnikatelské aktivity, které jsou podporovány místní samosprávou. V souvislosti 
s t�mito aktivitami dochází ke zvyšování dopravní zát�že nejen ve vlastní pr�myslové zón� Kladno – 
východ, ale i v okolních �ástech Kladna. Rozvíjející se pr�myslová zóna je zdrojem zejména t�žké 
nákladní dopravy, která využívá stávající komunika�ní sí� v Kladn� pro napojení na tranzitní výpadové 
komunikace vyšších t�íd. S tím souvisí i problémy p�etížení komunika�ní sít�, které je t�eba za�ít 
neprodlen� �ešit. 

S provozem nákladní dopravy souvisí i problematika hluku a zne�išt�ní ovzduší. V sou�asné dob� 
jsou p�ekra�ovány hygienické limity hluku pro starou hlukovou zát�ž podél komunikace Kro�ehlavská, což 
je bezesporu ovlivn�no i nákladní dopravou z pr�myslové zóny Kladno – východ. Z hlediska �istoty 
ovzduší jsou nejv�tším problémem pr�m�rné ro�ní koncentrace PM10, které  jsou p�ekro�eny na m��icích 
stanicích Kladno – Vrapice a Bušt�hrad. 

Na vlastní území pr�myslové zóny navazují obytné lokality Kladna – Dubí a D�í�. Pro obyvatele 
t�chto �tvrtí je posledním p�írodním prost�edím v blízkém okolí komplex Vrapického lesa. V posledních 
letech zde bylo provedeno n�kolik zoologických, botanických a mykologických pr�zkum�, ze kterých 
vyplývá, že se zde nachází lokality se zvýšenou druhovou diverzitou.  
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D.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV
 
ZÁM�RU NA VE	EJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST	EDÍ 

I. Charakteristika p�edpokládaných vliv� zám�ru na obyvatelstvo a 
životní prost�edí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo, v�etn� sociáln� ekonomických vliv� 
Plánovaným zám�rem mohou být potenciáln� ovlivn�ni obyvytelé žijící v blízkosti navrhované 

páte�ní komunikace. V rámci katastrálního území Kladno se jedná zejména o obyvatele �tvrtí D�í� 
(zejména ulic Kralupská a Fri�ova) a Dubí (oblast „Na Šestém“ – ulice Bude�ská, K. �apka, Horymírova, 
Jeseniova, Kralupská). V rámci katastrálního území Bušt�hrad se jedná o obyvatelstvo žijící na 
severozápadním až západním okraji m�sta Bušt�hrad. 

Identifikace obyvatel potenciáln� zasažených nep�íznivými ú�inky provozu na plánované páte�ní 
komunikaci je velmi d�ležitým údajem, který je t�eba p�i hodnocení vliv� na zdraví a p�i hodnocení 
zdravotních rizik brát v úvahu. 

Vlivy na zdraví – ovzduší 

K hlavním faktor�m, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví 
obyvatel, pat�í škodliviny obsažené ve výfukových plynech z automobilové dopravy jako oxid  dusi�itý, 
oxid uhelnatý, suspendované �ástice PM10, benzo(a)pyren  a benzen. 

Na základ� rozptylové studie pro emise zne�iš�ujících látek z dopravy byly vytipovány polutanty 
emitované do ovzduší, které lze v rámci posuzovaného zám�ru bu	 vzhledem ke zjišt�ným koncentracím 
nebo známým vlastnostem, považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivn�ní zdravotního stavu:  

• oxid dusi�itý 

• oxid uhelnatý 

• benzen 

• suspendované �ástice PM10   

 

Hodnocení expozice pro oxid dusi�itý 

WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úrove� expozice, p�i které jsou ješt� pozorovány 
zdravotn� nep�íznivé ú�inky)  koncentraci 375 – 565 µg/m3 p�i 1 – 2 hodinové expozici, která u této �ásti 
populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a p�sobí malé zm�ny plicních funkcí. Skupina expert� WHO 
proto p�i odvození návrhu doporu�eného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL použila míru 
nejistoty 50 % a tak dosp�la u  NO2  k doporu�ené 1 hodinové limitní koncentraci 200 µg/m3.  

WHO je dále doporu�ena limitní hodnota pr�m�rné ro�ní koncentrace NO2   40 µg/m3.  Zd�raz�uje 
se p�itom však fakt, že nebylo možné stanovit úrove� koncentrace, která by p�i dlouhodobé expozici 
prokazateln� zdravotn� nep�íznivý ú�inek nem�la.  

Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusi�itého ve vnit�ním ovzduší pobytových místností 
stanovená Vyhláškou MZ �. 6/2003 Sb. �iní 100 µg/m3.   

V p�ípad� oxid� dusíku se nep�edpokládá karcinogenní ú�inek, v úvahu p�ipadá pouze riziko 
toxických akutních i chronických ú�ink�. 
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Charakterizace rizika akutních toxických ú�ink� 

Vzhledem ke známým ú�ink�m na zdraví �lov�ka z experiment� a epidemiologických studií, kdy 
nebylo možné stanovit bezpe�nou podprahovou úrove� expozice, není v p�ípad� oxid� dusíku a p�edevším 
oxidu dusi�itého stanovena hodnota referen�ní koncentrace �i referen�ní inhala�ní dávky. 

S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy p�edevším astmatiky a pacienty s obstruk�ní 
chorobou plicní, je t�eba na základ� klinických studií po�ítat s nep�íznivým ovlivn�ním plicních funkcí a 
reaktivity dýchacích cest p�i krátkodobé expozici koncentraci nad 400 µg/m3. 

P�ísp�vky �ešeného zám�ru �iní v místech obytných zástaveb pro 

Variantu 0 max. 2,960 µg/m3 v referen�ním  bod� 20 (Bušt�hrad – ul. Kladenská), 

Variantu A1 max. 2,758 µg/m3 v referen�ním  bod� 20, 

Variantu A2 max. 2,862 µg/m3 v referen�ním  bod� 20, 

Variantu B max. 2,951 µg/m3 v referen�ním  bod� 20. 

Jedná se o nejvyšší vypo�tené p�ísp�vky k maximálním hodinovým koncentracím NO2.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o maximální možné teoreticky vypo�ítané p�ísp�vky k maximálním 
hodinovým imisím (tyto jsou ve stanicích AIM v Kladn� nam��eny v roce 2006 max. 144 µg/m3), které 
nastanou za extrémn� nep�íznivých podmínek, zahrnuje tento odhad dostate�nou rezervu pro p�ípadné další 
navýšení z dalších poza	ových zdroj� emisí NO2. P�edpokládané maximální hodinové imise pozadí 
navýšené o p�ísp�vek jsou významn� nižší než zmín�ná koncentrace 400 µg/m3 spojená s nep�íznivým 
ovlivn�ním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest i nižší než hodnota 1 hodinové limitní koncentrace 
200 µg/m3 doporu�ená experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. 

Charakterizace rizika chronických toxických ú�ink� 

Pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace oxidu dusi�itého v posuzovaném míst� je do 25 µg/m3. 
P�ísp�vky �ešeného zám�ru k pr�m�rným ro�ním imisím se pohybují v místech obytných zástaveb 
v jednotlivých variantách pro: 

Variantu 0 max. 0,1528 µg/m3 v referen�ním  bod� 3   (Kladno – ul. K�ižíkova), 

Variantu A1 max. 0,1510 µg/m3 v referen�ním  bod� 22 (Kladno – ul. M. Majerové), 

Variantu A2 max. 0,1530 µg/m3 v referen�ním  bod� 22, 

Variantu B max. 0,1902 µg/m3 v referen�ním  bod� 22. 

Jedná se o nejvyšší vypo�tené p�ísp�vky k pr�m�rným ro�ním koncentracím NO2.  

Vzhledem k tomu, že koncentrace oxidu dusi�itého zjišt�né na imisních stanicích v Kladn� se 
pohybují hluboko pod hranicí imisního limitu 40 µg/m3 (v roce 2006 byla zjišt�ná pr�m�rná koncentrace 
NO2 do 25 µg/m3), není nejvhodn�jší provád�t charakterizaci rizika výpo�tem (vzhledem k vysoké nejistot� 
výpo�tu, který byl odvozen z údaj� ve vnit�ním prost�edí staveb). Je pouze možné konstatovat, že 
p�edpokládané nár�sty  pr�m�rných imisních koncentrací oxidu dusi�itého jsou o více než 3 �ády nižší než 
imisní limity a lze tedy p�edpokládat, že realizací p�edkládaného zám�ru se významn� nezvýší výskyt 
chronických respira�ních symptom� u d�tí ani výskyt astmatických syndrom� u d�tí v okolí posuzovaného 
zám�ru. 

Vzhledem k vypo�teným p�ír�stk�m koncentrací NO2 je tedy možné konstatovat, že ani p�i velmi 
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty zne�išt�ní ovzduší na celou 
exponovanou populaci nelze p�edpokládat významné zvýšení rizika chronických zdravotních ú�ink� oxid� 
dusíku v d�sledku realizace p�edkládaného zám�ru v žádné z uvažovaných variant.  
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Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro oxid uhelnatý 

Podstatou zdravotního rizika oxidu uhelnatého p�i expozici imisím je akutní toxický ú�inek na 
základ� krátkodobých expozic.   

Dle výsledk� modelování se v zájmové oblasti budou pohybovat p�ísp�vky k maximální 
osmihodinové imisi oxidu uhelnatého v desítkách 
g/m3 resp. maximální p�ísp�vek je 22,458 
g/m3 ve 
variant� B. Na imise oxidu uhelnatého má v zájmové lokalit� nejvyšší vliv automobilová doprava. P�esto 
nelze tedy ani p�edpokládat, že by posuzovaným zám�rem byly p�ekra�ovány imisní limity pro 
osmihodinovou koncentraci CO v žádné z posuzovaných variant. 

 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen  

Z látek s prokázaným karcinogenním ú�inkem jsou u emisí z dopravy nejvýznamn�jší benzen a 
polyaromatické uhlovodíky, reprezentované benzo(a)pyrenem. V rozptylové studii jsou provedeny výpo�ty 
pro benzen. 

Jelikož jde o pozdní ú�inek na základ� dlouhodobé chronické expozice, je hodnocení rizika  
založeno na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základ� modelovaných pr�m�rných ro�ních 
koncentrací. Míra karcinogenního rizika se vyjad�uje jako individuální celoživotní pravd�podobnost 
zvýšení výskytu nádorového onemocn�ní nad b�žný výskyt v populaci vlivem  hodnocené  škodliviny.  

Tuto míru pravd�podobnosti (v anglické literatu�e nazývaná ILCR – Individual Lifetime Cancer 
Risk, v �eské odborné literatu�e ozna�ovaný jako CVRK) lze p�i p�edpokladu standardního expozi�ního 
scéná�e kvantifikovat pomocí jednotky karcinogenního rizika UCR, která udává horní hranici navýšení 
celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce p�i celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3 podle vzorce: 
ILCR =  Rp x UCR   

Imisní pozadí benzenu v ovzduší je v zájmové oblasti zám�ru známé pouze ve st�edu m�sta, nebo� 
je m��ené ve stanici v Kladn� - st�ed,  pokud bychom p�edpokládali pr�m�rnou ro�ní koncentraci benzenu 
v zájmové oblasti do 1,5 µg/m3 (ve stanici Kladno - st�ed nam��ena v roce 2006 hodnota 1,4 µg/m3), pak 
této hodnot� odpovídá p�i použití jednotky karcinogenního rizika UCR dle WHO (6x10-6) celoživotní 
navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 9x10-6.  

Nejvyšší pr�m�rný ro�ní imisní p�ísp�vek zám�ru by m�l v míst� obytné zástavby dle rozptylové 
studie dosahovat hodnot pro benzen max. 0,1051 µ.m-3 (varianta B Kladno – ul.  M.Majerové). Tento 
p�ísp�vek odpovídá celoživotnímu navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 6x10-7. V ostatních variantách 
jsou p�ísp�vky o �ád nižší a tudíž mají i o dva �ády nižší úrove� karcinogenního rizika pro benzen než je 
p�ijatelná úrove� karcinogenního rizika. 

Je tedy z�ejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem, ani p�i konzervativním odhadu úrovn� 
imisního pozadí a vlastního imisního p�ísp�vku zám�ru v žádné z posuzovaných variant, nep�esahuje 
p�ijatelnou úrove� nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro benzen, ale i z podstatn� 
p�ísn�jšího pohledu zdravotních rizik a vlastní imisní p�ísp�vky hodnoceného zám�ru tento stav významn� 
neovlivní. Podle vývoje poznatk� o mechanismu karcinogenního ú�inku benzenu je navíc pravd�podobné, 
že sou�asn� používaný kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím UCR dle WHO je 
nadhodnocený a skute�né riziko je nižší.  
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Hodnocení expozice pro suspendované �ástice PM10 

P�i charakterizaci možných ú�ink� imisí suspendovaných �ástic frakce PM10 m�žeme p�edevším 
vycházet z doporu�ení WHO: WHO air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide 
and sulfur dioxide, Global update 2005.  

Tyto nové poznatky o ú�incích pevných �ástic v ovzduší na zdraví však jen potvrzují nep�íznivé 
ú�inky, projevující se zvýšenou nemocností a úmrtností obyvatel na kardiovaskulární a respira�ní 
onemocn�ní, a to již p�i nízké úrovni expozice hluboko pod sou�asnými imisními limity. Toto zvýšení 
úmrtnosti ve vztahu k výkyv�m denních koncentrací PM10 se týká �ásti populace se zvýšenou citlivostí, 
tedy p�edevším starších lidí a osob s vážnými nemocemi srde�n�-cévního systému a plic a je pozorováno 
vždy b�hem n�kolika dní po epizod� výrazného zvýšení denní imisní koncentrace.   

WHO uvádí jako sumární odhad z více epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,5 
% p�i nár�stu denní pr�m�rné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 nad 50 µg/m3. Zvýšení pr�m�rné ro�ní 
koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace o 6 % (2 – 11 %) a 
úmrtnost na kardiovaskulární onemocn�ní o 12 %.  

Velkým úskalím je v�rohodné hodnocení expozice. Jak již bylo uvedeno, modely rozptylových 
studií v�tšinou zohled�uji pouze primární emise �ástic z hodnocených zdroj� a  spolehlivou informaci o 
skute�né imisní zát�ži poskytují prakticky pouze výsledky dlouhodobých imisních m��ení. V daném 
p�ípad� jsou známy  pro dané území pr�m�rné ro�ní koncentrace PM10 z m��icích stanic. Na stanicích 
Švermov, Vrapice a Bušt�hrad byly v roce 2006 p�ekro�eny imisní limity pro suspendované �ástice. 
Vlastní vypo�tené imisní p�ísp�vky pr�m�rných ro�ních koncentrací pro jednotlivé hodnocené varianty 
dosahují hodnot pro 

Variantu 0 max. 0,0115 µg/m3 v referen�ním  bod� 3   (Kladno – ul. K�ižíkova) 

Variantu A1 max. 0,0117 µg/m3 v referen�ním  bod� 3 a 22 (Kladno – ul. M. Majerové) 

Variantu A2 max. 0,0118 µg/m3 v referen�ním  bod� 3 a 22 

Variantu B max. 0,0158 µg/m3 v referen�ním  bod� 22 

Jak již bylo uvedeno, lze p�edpokládat, že skute�ná hodnota tohoto p�ísp�vku bude pon�kud vyšší, 
nebo� výpo�tový program rozptylové studie nezohled�uje všechny emisní zdroje. P�esto lze konstatovat, že 
posuzovaným zám�rem nedojde k významnému navýšení denního výskytu (prevalence) bronchitidy u d�tí 
oproti sou�asnému stavu vlivem suspendovaných �ástic. Vypo�tené p�ísp�vky nebudou mít za následek ani 
významné zvýšení celkové úmrtnosti a nelze p�edpokládat ani zvýšení úmrtnosti z kardiovaskulárních a 
respira�ních p�í�in.  

I p�esto je však t�eba znovu konstatovat, že tyto odhady jsou zatíženy vysokou nejistotou, 
vzhledem ke spolehlivosti pro danou situaci. V obytné zástavb� bude docházet ke snížení koncentrace 
suspendovaných �ástic vlivem posuzovaného zám�ru.  

 

Hodnocení expozice vlivem výstavby navrhovaného zám�ru (varianta A1) 

Výstavbou zám�ru ve variant� A1 dojde k navýšení p�ísp�vk� k imisní zát�ži u posuzovaných 
zne�iš�ujících látek, avšak toto navýšení bude minimální. Vzhledem k t�mto minimálním p�ísp�vk�m a 
také vzhledem k tomu, že stavba je �asov� omezená (1 – 2 roky) nelze p�edpokládat, že by výstavbou 
zám�ru došlo k výraznému zvýšení zdravotních rizik obyvatel v okolí zám�ru.  

Z výsledk� imisního monitoringu vyplývá, že v posuzovaném území již dochází k p�ekra�ování 
imisního limitu pro suspendované �ástice PM10. Proto je t�eba b�hem výstavby p�ijmout opat�ení 
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k minimalizaci (omezení) vzniku prachové zát�že (sekundární i primární p�i vlastním p�emis�ování tuhých 
hmot) je t�eba zajistit: 

• zkráp�ní a vlh�ení materiálu p�i p�emis�ování tuhých hmot, 

• zajistit o�istu všech mechanizm� p�i výjezdu ze staveništ�, 

• zajistit pravidelný mokrý úklid dot�ených p�íjezdových komunikací (ne�ešit jej pouze splachem, 
nýbrž i sb�rem), 

• všechna opat�ení provád�ná k omezení prašnosti za�adit do provozních p�edpis� a zajistit 
prokazatelné seznámení pracovník� s t�mito opat�eními, 

• p�i výb�ru provád�cí firmy zohlednit otázku minimalizace vlivu na životní prost�edí. 

Shrnutí 

Je možné konstatovat, že i p�i velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové 
hodnoty zne�išt�ní ovzduší na celou exponovanou populaci v okolí posuzovaného zám�ru, nelze 
v d�sledku realizace zám�ru p�edpokládat významn� zvýšené riziko  zdravotních ú�ink�. 

P�i porovnání variant z hlediska imisní zát�že se varianta A1 jeví jako nejvhodn�jší, nebo� 
p�edstavuje nejnižší p�ísp�vek pro polutant NO2 a benzen a p�ísp�vek k imisní zát�ži suspendovanými 
�ásticemi PM10 je ve variant� A1 zanedbatelný vzhledem k nejnižšímu vypo�tenému p�ísp�vku ve variant� 
0. 

P�i výstavb� je t�eba p�ijmout opat�ení k minimalizaci vzniku prachové zát�že. 

Vlivy na zdraví – hluk 

Nep�íznivé ú�inky hluku na lidské zdraví jsou obecn� definovány jako morfologické nebo funk�ní 
zm�ny organismu, které vedou ke zhoršení funkcí, ke snížení kompenza�ní kapacity v��i stresu nebo 
zvýšení vnímavosti k jiným nep�íznivým vliv�m prost�edí. 

Dlouhodobé nep�íznivé ú�inky hluku na lidské zdraví je možné s ur�itými zjednodušeními rozd�lit 
na ú�inky specifické, projevující se p�i ekvivalentní hladin� hluku nad 85 až 90 dB poruchami �innosti 
sluchového analyzátoru a na ú�inky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivn�ní funkcí r�zných 
systém� organismu. 

Tyto nespecifické systémové ú�inky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, �asto se 
na nich podílí stresová reakce a ovlivn�ní neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických 
reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je u�ení a zapamatovávání, ovlivn�ní smyslov� 
motorických funkcí a koordinace. V komplexní podob� se mohou manifestovat ve form� poruch 
emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve form� nemocí, u nichž p�sobení hluku m�že p�isp�t ke 
spušt�ní nebo urychlení vlastního patogenetického d�je. 

Za dostate�n� prokázané nep�íznivé zdravotní ú�inky hluku je v sou�asnosti považováno poškození 
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nep�íznivé ovlivn�ní osvojování �e�i 
a �tení u d�tí. Omezené d�kazy jsou nap�. u vliv� na hormonální a imunitní systém, n�které biochemické 
funkce, ovlivn�ní placenty a vývoje plodu, nebo u vliv� na mentální zdraví a výkonnost �lov�ka. 

P�sobení hluku v životním prost�edí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace 
�e�i a zejména pak z hlediska obt�žování, pocit� nespokojenosti, rozmrzelosti a nep�íznivého ovlivn�ní 
pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se za 
zdraví nepovažuje pouze nep�ítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících 
fyzických, psychických a sociálních aspekt�. WHO proto vychází p�i doporu�ení limitních hodnot hluku 
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pro místa mimopracovního pobytu lidí p�edevším ze sou�asných poznatk� o nep�íznivém vlivu hluku na 
komunikaci �e�i, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v no�ní dob�. 

P�i obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních ú�ink� hluku je možné orienta�n�  vycházet z 
prahových hodnot hlukové expozice pro nep�íznivé ú�inky hluku v denní a no�ní dob� ve venkovním 
prost�edí, které se dnes považují za dostate�n� prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro v�tší �ást 
populace s pr�m�rnou citlivostí v��i ú�ink�m hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy 
t�eba p�edpokládat možnost t�chto ú�ink� u citliv�jší �ásti populace i p�i hladinách hluku nižších. 

 

Tab. �.  39: Prahové hodnoty prokázaných nep�íznivých ú�ink� hluku - den 

 dB /A/ 

Nep�íznivý ú�inek 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 

Kardiovaskulární ú�inky        

Zhoršená komunikace �e�í        

Pocit obt�žování hlukem        

Mírné obt�žování        

  

Tab. �.  40: Prahové hodnoty prokázaných nep�íznivých ú�ink� hluku - noc 

 dB /A/ 

Nep�íznivý ú�inek 35 - 40 40-45 45-50 50-55 55-60 60+ 

Zhoršená nálada a výkonnost       

Vnímaná horší kvalita spánku        

Zvýšené užívání sedativ       

Pocit obt�žování hlukem       

Zvýšená nemocnost       

 

Z tabulek obecn� vyplývá, že p�i dodržení hygienického limitu 50/40dB ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku v denní/no�ní dob�, se nep�edpokládá existence zdravotních rizik hluku pro exponované 
osoby. Nelze ovšem vylou�it možnost ur�ité míry obt�žování i úrovní hluku podlimitní v p�ípad� expozice 
osob se zvýšenou citlivostí v��i hluku nebo v p�ípad� hluku se zvýšeným rušivým vlivem, jako je hluk 
doprovázený vibracemi nebo hluk obsahující nízké frekven�ní složky. Nep�íjemn�jší je též hluk s kolísavou 
intenzitou nebo obsahující výrazné tónové složky.  

V hlukové studii byla posouzena akustická situace v okolí trasy nav�ených variant páte�ní 
komunikace Kladno – východ. Z výše uvedeného vyplývá, že p�ípadné možné negativní ú�inky hluku 
v denní a no�ní dob� po dlouhodobé, tj. minimáln� 10leté expozici, vypo�teným hladinám hluku LAeq,T lze 
u jednotlivých variant o�ekávat takto: 

Bušt�hrad  

Ve variant� 0 v denní dob� m�že docházet k obt�žování hlukem až ke zhoršené komunikaci �e�i a 
v no�ní dob� m�že být vnímaná horší kvalita spánku. Ve variant� A2 dojde ke zlepšení, ve dne na mírné 
obt�žování. 
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Kladno - Dubí  

P�i porovnání vypo�tených hodnot pro ECKG, železnici a pouze zám�ru varianty A1 je patrné, že 
dominantním zdrojem hluku v denní dob� v okolí výpo�tových bod� 9 až 14 a 16 až 18 je zám�r varianty 
A1. Vypo�tené hodnoty zám�ru varianty A1 však s velkou rezervou spl�ují hygienické limity hluku (55dB) 
pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní dobu. Z hlediska negativních ú�ink� se jedná o 
mírné obt�žování. Ve výpo�tových bodech 15 a 20 je v denní dob� dominantn�jším zdrojem  hluku ECKG. 
V ostatních výpo�tových bodech jsou v denní dob� p�ísp�vky od jednotlivých zdroj� hluku obdobné. Dále 
je z vypo�tených hodnot patrné, že na akustickou situaci v této �ásti Kladna má pom�rn� velký vliv ostatní 
automobilová doprava. P�i porovnání vypo�tených hodnot pro ECKG, železnice a celkové dopravy pro ob� 
varianty vyplývá, že nejdominantn�jším zdrojem hluku v �ešeném území Kladna v denní dob� je celková 
automobilová doprava, pouze ve výpo�tovém bod� 20 je dominantním zdrojem ECKG.  

V no�ní dob� je v okolí výpo�tových bod� 10, 11, 13 a 14 dominantním zdrojem hluku ostatní 
automobilová doprava. Ve výpo�tových bodech 12, 15 až 18 je v no�ní dob� dominantním zdrojem hluku 
provoz železnice a ve výpo�tovém bod� 20 je dominantním zdrojem hluku provoz ECKG. V ostatních 
výpo�tových bodech jsou v no�ní dob� p�ísp�vky od jednotlivých zdroj� hluku obdobné. Hlukem 
posuzovaného zám�ru ve variant� A1 by se nem�ly projevit žádné nep�íznivé ú�inky hluku ani v denní ani 
v no�ní dob� pro obyvatele v okolí zám�ru. 

Kladno - Kro�ehlavy  

V této �ásti Kladna dochází v sou�asné dob� k silnému obt�žování hlukem v denní dob�, jež m�že 
po dlouhodobé expozici u citlivé populace tj. u osob s hypertenzí a ICHS zvýšit zdravotní rizika. Samotný 
zám�r �ešený ve variantách A1 a A2 neovlivní celkovou akustickou situaci v tomto �ešeném území. 
Navržená komunikace je situována ve vzdálenosti cca 0,8 km od nejbližších bytových dom� s výpo�tovými 
body. Ve variant� B dochází ke zm�n� akustické situace v okolí �ešených komunikací oproti variant� 0 a to 
až o 10 dB (výpo�tový bod 25 a 26). 

Shrnutí 

Z hlediska hodnocení zdravotních rizik expozice hluku lze vyhodnotit variantu A1 (resp. A2) jako 
nejvhodn�jší z posuzovaných variant.  

Z výsledk� výpo�t� v akustické studii vyplývá, že posuzovaným zám�rem ve variant� A1 dojde ke 
zm�n� akustické situace v chrán�ném venkovním prostoru n�kterých okolních obytných zástaveb 
(Bušt�hrad, Kladno – Dubí). Po provedení navržených protihlukových opat�ení by nem�lo docházet 
posuzovaným zám�rem k p�ekra�ování hygienických limit� a je tedy možné konstatovat, že zm�ny 
v akustické situaci jsou akceptovatelné a nem�ly by zvyšovat zdravotní rizika obyvatel v okolí zám�ru.  

Po instalaci protihlukových opat�ení doporu�ujeme provést kontrolní m��ení hluku pro potvrzení 
vhodnosti opat�ení. 

Záv�r 

Na základ� provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit záv�r, že v 
souvislosti s realizací p�edkládaného zám�ru „Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno - 
východ“ za p�edpokladu dodržení doporu�ení z akustické studie pro fázi výstavby a provozu, 
nep�edstavuje tato aktivita významn� zvýšené riziko pro lidské zdraví.  
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Sociáln� ekonomické vlivy 

Dle výsledk� dopravní studie zpracované firmou CityPlan s. r. o. (p�íloha �. 5) dojde zprovozn�ním 
páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ k mírnému snížení intenzit nákladní dopravy na 
ulicích Libušina, Dukelských hrdin�, Generála Klapálka a Kro�ehlavská. Zprovozn�ním páte�ní 
komunikace bude zjednodušena dostupnost pr�myslové zóny Kladno – východ a její napojení na silnice 
vyšších t�íd. To lze považovat za p�ínos pro obyvatelstvo žijící v blízkosti stávajících dopravn� siln� 
zatížených komunikací.  

�ást dopravních intenzit bude z okolních zatížených komunikací p�esunuta na plánovanou páte�ní 
komunikaci v pr�myslové zón�. Lze p�edpokládat, že po o�ekávaném zp�ístupn�ní stávajícího areálu 
sochorové válcovny T�ineckých železáren, by stávající komunikace v areálu byla využívána pro pr�jezd 
vozidel z pr�myslové zóny Kladno – východ. Tato vozidla by však jezdila po konstruk�n� nevyhovující 
komunikaci bez úprav povrchu vozovky a bez protihlukových opat�ení.  

V p�ípad�, že bude realizován zám�r páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ, 
dojde k úprav� povrchu vozovky a k realizaci p�íslušných ochranných opat�ení vzhledem k dot�ené obytné 
zástavb�.  

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Imisní limity 

Imisní limity jsou dány zákonem �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší, resp. na�ízením vlády 
�. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší s platností od 31. 12. 2006.  

 

Tab. �.  41: Imisní limity vybraných zne�iš
ujících látek a p�ípustné �etnosti jejich p�ekro�ení 

Zne�iš�ující látka Doba pr�m�rování Hodnota imisního limitu  P�ípustná �etnost p�ekro�ení 
za rok 

Oxid si�i�itý 1 hodina 350 µg.m-3    24 

Oxid si�i�itý 24 hodin 125 µg.m-3    3 

Oxid uhelnatý maximální denní 
osmihodinový pr�m�r 10 mg.m-3 - 

Suspendované �ástice PM10 24 hodin 50 µg.m-3    35 

Suspendované �ástice PM10 1 kalendá�ní rok 40 µg.m-3 - 

Olovo 1 kalendá�ní rok 0,5 µg.m-3 - 

 

Tab. �.  42: Imisní limity oxidu dusi�itého a benzenu a p�ípustné �etnosti jejich p�ekro�ení s platností 
od 31.12.2006 

Zne�iš�ující látka Doba pr�m�rování Hodnota imisního limitu  P�ípustná �etnost p�ekro�ení 
za rok 

Oxid dusi�itý 1 hodina 200 µg.m-3  18 

Oxid dusi�itý 1 kalendá�ní rok 40 µg.m-3 - 
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Zne�iš�ující látka Doba pr�m�rování Hodnota imisního limitu  P�ípustná �etnost p�ekro�ení 
za rok 

Benzen 1 kalendá�ní rok 5 µg.m-3 - 

 

Tab. �.  43: Meze tolerance imisních limit� oxidu dusi�itého a benzenu 

Zne�iš�ující látka Doba pr�m�rování 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusi�itý 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 

Oxid dusi�itý 1 kalendá�ní rok 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 

Benzen 1 kalendá�ní rok 4 µg.m-3 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 

 

Fáze provozu 

V Rozptylové studii (p�íloha �. 2) jsou presentovány p�ísp�vky k imisní zát�ži zp�sobené 
provozem posuzovaného investi�ního zám�ru „Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ, 
Stavba I a Stavba II“ roz�len�né dle jednotlivých dopravních variant.  

V roce 2020 za p�edpoklad� daných pro výpo�et emisní vydatnosti zdroje (dopravní studie, emisní 
faktory, EURO 3 a rychlost 50 km/hod) byly vyhodnoceny p�ísp�vky k imisní zát�ži pro polutanty NO2, 
CO, benzen, PM10.  

V následujících odstavcích jsou uvedeny maximální p�ísp�vky k imisní zát�ži pro jednotlivé 
polutanty ve variantách 0, A1, A2, B. 

 

Tab. �.  44: Maximální p�ísp�vky pro jednotlivé polutanty ve variant� 0 

*  maximální 8-mi hodinová koncentrace 

 

Tab. �.  45: Maximální p�ísp�vky pro jednotlivé polutanty ve variant� A1 

Polutant 

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

[µg.m-3] 

Referen�ní bod 
Pr�m�rné ro�ní 

koncentrace 

[µg.m-3] 
Referen�ní bod 

NO2 2,960 20 0,1528 3 

CO 18,406 * 20 1,4045 3 

Benzen 1,306 20 0,0862 3 

V
ar

ia
nt

a 
0 

PM10 0,171 20 0,0115 3 
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*  maximální 8-mi hodinová koncentrace 

 

Tab. �.  46: Maximální p�ísp�vky pro jednotlivé polutanty ve variant� A2 

* - maximální 8-mi hodinová koncentrace 

 

Tab. �.  47: Maximální p�ísp�vky pro jednotlivé polutanty ve variant� B 

* - maximální 8-mi hodinová koncentrace 

 

Z vyhodnocení jednotlivých variant vyplývá, že nejnižší p�ísp�vek pro polutant oxid dusi�itý ke 
stávající imisní zát�ži p�edstavuje Varianta A1 pro ukazatel maximální hodinová koncentrace i pr�m�rná 
ro�ní koncentrace. 

Z hlediska vyhodnocení jednotlivých variant vyplývá, že nejnižší p�ísp�vek pro polutant oxid 
uhelnatý ke stávající imisní zát�ži p�edstavuje Varianta 0 pro ukazatel maximální hodinová koncentrace i 
pr�m�rná ro�ní koncentrace. Výše p�ísp�vku je s ohledem na daný imisní limit pro 8-mi hodinovou 
koncentraci zanedbatelná. 

Polutant 

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

[µg.m-3] 

Referen�ní bod 
Pr�m�rné ro�ní 

koncentrace 

[µg.m-3] 
Referen�ní bod 

NO2 2,758 20 0,1510 22 

CO 18,508 * 20 1,4312 3 

Benzen 1,210 1 0,0858 20 

V
ar

ia
nt

a 
A

1 

PM10 0,168 20 0,0117 3, 22 

Polutant 

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

[µg.m-3] 

Referen�ní bod 
Pr�m�rné ro�ní 

koncentrace 

[µg.m-3] 
Referen�ní bod 

NO2 2,862 20 0,1530 22 

CO 19,351 * 20 1,4470 3 

Benzen 1,362 20 0,0889 20 

V
ar

ia
nt

a 
A

2 

PM10 0,177 20 0,0118 3,22 

Polutant 

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

[µg.m-3] 

Referen�ní bod 
Pr�m�rné ro�ní 

koncentrace 

[µg.m-3] 
Referen�ní bod 

NO2 2,951 20 0,1902 22 

CO 22,458 * 22 1,9145 22 

Benzen 1,520 22 0,1051 22 

V
ar

ia
nt

a 
B

 

PM10 0,205 22 0,0158 22 
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Z hlediska vyhodnocení jednotlivých variant vyplývá, že nejnižší p�ísp�vek pro polutant benzen ke 
stávající imisní zát�ži p�edstavuje Varianta A1 pro ukazatel maximální hodinová koncentrace i pr�m�rná 
ro�ní koncentrace.  

Z hlediska vyhodnocení jednotlivých variant vyplývá, že nejnižší p�ísp�vek pro polutant 
suspendované �ástice PM10 ke stávající imisní zát�ži p�edstavuje Varianta 0 pro ukazatel maximální 
hodinová koncentrace i pr�m�rná ro�ní koncentrace. Rozdíl ve vy�ísleném p�ísp�vku proti Variant� A1 je 
zanedbatelný. 

 

S ohledem na výše uvedené hodnocení p�ísp�vk� k imisní zát�ži doporu�uji k realizaci 
Varianty A1, která bude znamenat snížení pr�jezd� dopravy centrem m�sta Kladna p�esunutím 
�ásti dopravy do pr�myslové zóny a tím i p�edpokládané snížení imisní zát�že vlivem dopravy. 

 

P�i porovnání vypo�ítané imisní zát�že území pro Variantu A1 s imisními limity dané 
Na�ízením vlády �. 597/2006 Sb. je možné v �len�ní pro jednotlivé polutanty konstatovat následující: 

 

Vyhodnocení p�ísp�vk� oxidu dusi�itého NO2 k imisní zát�ži zájmového území 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro ro�ní aritmetický pr�m�r ve 
vztahu k ochran� zdraví obyvatelstva hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k maximální hodinové 
koncentraci. 

Nejvyšší p�ísp�vek k imisní zát�ži NO2 byl vy�íslen pro Variantu A1 pro maximální hodinové 
koncentrace ve výši 2,758 µg.m-3 což p�edstavuje 1,38 % imisního limitu a pro pr�m�rné ro�ní koncentrace 
ve výši 0,1510 µg.m-3 což p�edstavuje pouze 0,38 % imisního limitu. Obecn� lze vyslovit záv�r, že 
samotné p�ísp�vky posuzovaného zám�ru jsou minimální a nezp�sobují p�ekro�ení imisních limit� pro 
oxid dusi�itý.  

Vyhodnocení p�ísp�vk� oxidu uhelnatého CO k imisní zát�ži zájmového území 

Pro CO je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro pr�m�rnou 8-mi hodinovou 
koncentraci ve vztahu ke zdraví obyvatel na hodnotou 10 000 µg.m-3 . 

Nejvyšší p�ísp�vek k imisní zát�ži byl vy�íslen pro maximální 8-mi hodinové koncentrace ve výši 
18,508 µg.m-3, který p�edstavuje 0,18 % imisního limitu. Lze vyslovit záv�r, že samotné p�ísp�vky 
posuzovaného zám�ru ovlivní stávající imisní zát�ž v zájmovém území minimáln� a nezp�sobují 
p�ekro�ení imisních limit� pro oxid uhelnatý.  

Vyhodnocení p�ísp�vk� benzenu C6H6  k imisní zát�ži zájmového území 

Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro pr�m�rnou ro�ní koncentraci 
ve vztahu ke zdraví obyvatel na hodnotou 5 µg.m-3 . 

Nejvyšší p�ísp�vek k imisní zát�ži byl vy�íslen pro pr�m�rnou ro�ní koncentraci ve výši 0,0858 
µg.m-3, který p�edstavuje 1,7 % imisního limitu. Lze vyslovit záv�r, že samotné p�ísp�vky posuzovaného 
zám�ru ovlivní stávající imisní zát�ž v zájmovém území minimáln� a nezp�sobují p�ekro�ení imisních 
limit� pro benzen.  

Vyhodnocení p�ísp�vk� suspendovaných �ástic PM10 k imisní zát�ži zájmového území 
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Pro suspendované �ástice PM10 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro 
pr�m�rnou ro�ní koncentraci ve vztahu ke zdraví obyvatel na hodnotou 40 µg.m-3 a pro pr�m�rné denní 
koncentrace 50 µg.m-3 . 

Nejvyšší p�ísp�vek k imisní zát�ži byl vy�íslen pro pr�m�rnou ro�ní koncentraci ve výši 0,0117 
µg.m-3, který p�edstavuje 0,03 % imisního limitu.  

Jak vyplývá z výsledk� imisního monitoringu, v posuzovaném území již dochází k p�ekra�ování 
imisního limitu pro suspendované �ástice PM10.  

Lze vyslovit záv�r, že samotné p�ísp�vky posuzovaného zám�ru ovlivní stávající imisní zát�ž 
v zájmovém území minimáln� a to zejména z d�vodu, že se nejedná o umíst�ní nového zdroje zne�iš�ování 
do území, ale vlastn� o p�esun �ásti dopravy mimo centrum m�sta Kladna do pr�myslové zóny.  

 

Záv�r 

Z vyhodnocení p�ísp�vk� k imisní zát�ži pro jednotlivé varianty vyplývá, že nejvhodn�jší je 
varianta 0 a varianta A1. K realizaci lze doporu�it variantu A1, která bude oproti variant� 0 
znamenat snížení pr�jezd� dopravy centrem m�sta Kladna p�esunutím �ásti dopravy do pr�myslové 
zóny a tím i p�edpokládané snížení imisní zát�že vlivem dopravy. 

Vliv posuzovaného zám�ru „Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ, 
Stavba I a Stavba II“ je malý a z hlediska ochrany ovzduší (z hlediska imisní zát�že) lze vyhodnotit 
tento zám�r jako málo významný, který nezp�sobí zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokalit�. 

Fáze výstavby 

P�i porovnání vypo�ítané imisní zát�že území pro etapu výstavby navrhované páte�ní komunikace 
s imisními limity danými Na�ízením vlády �. 597/2006 Sb. je možné pro jednotlivé polutanty konstatovat 
následující: 

Vyhodnocení p�ísp�vk� oxidu dusi�itého NO2 k imisní zát�ži zájmového území 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro ro�ní aritmetický pr�m�r ve 
vztahu k ochran� zdraví obyvatelstva hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k maximální hodinové 
koncentraci. Nejvyšší p�ísp�vek k imisní zát�ži NO2 byl pro maximální hodinové koncentrace vy�íslen ve 
výši 8,361 µg.m-3 což p�edstavuje 4,2 % imisního limitu a pro pr�m�rné ro�ní koncentrace ve výši 0,706 
µg.m-3 což p�edstavuje pouze 1,8 % imisního limitu.  

Vyhodnocení p�ísp�vk� oxidu uhelnatého CO k imisní zát�ži zájmového území 

Pro CO je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro pr�m�rnou 8-mi hodinovou 
koncentraci ve vztahu ke zdraví obyvatel na hodnotou 10 000 µg.m-3. Nejvyšší p�ísp�vek k imisní zát�ži 
byl pro maximální 8-mi hodinové koncentrace vy�íslen ve výši 5,382 µg.m-3, což p�edstavuje 0,05 % 
imisního limitu.  

Vyhodnocení p�ísp�vk� benzenu C6H6  k imisní zát�ži zájmového území 

Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro pr�m�rnou ro�ní koncentraci 
ve vztahu ke zdraví obyvatel na hodnotou 5 µg.m-3. Nejvyšší p�ísp�vek k imisní zát�ži byl pro pr�m�rnou 
ro�ní koncentraci vy�íslen ve výši 0,0071 µg.m-3, což p�edstavuje 0,14 % imisního limitu.  

Vyhodnocení p�ísp�vk� suspendovaných �ástic PM10 k imisní zát�ži zájmového území 



Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II                                                      
Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 96

Pro suspendované �ástice PM10 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro 
pr�m�rnou ro�ní koncentraci ve vztahu ke zdraví obyvatel na hodnotou 40 µg.m-3 a pro pr�m�rné denní 
koncentrace 50 µg.m-3. Nejvyšší p�ísp�vek k imisní zát�ži byl pro pr�m�rnou ro�ní koncentraci vy�íslen ve 
výši 1,933 µg.m-3, což p�edstavuje 4,8 % imisního limitu.  

Jak vyplývá z výsledk� imisního monitoringu, v posuzovaném území již dochází k p�ekra�ování 
imisního limitu pro suspendované �ástice PM10. Lze vyslovit záv�r, že samotné p�ísp�vky zp�sobené 
výstavbou navrhované páet�ní komunikace ovlivní stávající imisní zát�ž v zájmovém území, ale pouze 
do�asn�. Vliv suspendovaných �ástic lze b�hem etapy výstavby minimalizovat pomocí režimových 
opat�ení (nap�. nepot�ebnou zeminu deponovat na kone�né místo uložení, dále v p�ípad� suchého v�trného 
po�así zvlh�ovat zásoby sypkých hmot atd.) 

 

Lze vyslovit záv�r, že samotné p�ísp�vky posuzovaného zám�ru ovlivní stávající imisní zát�ž 
v zájmovém území minimáln� a nezp�sobují p�ekro�ení imisních limit� pro oxid dusi�itý, oxid uhelnatý a 
benzen. Ovlivn�ní stávající imisní zát�že vlivem suspendovaných �ástic PM10 bude �asov� omezené a lze 
jej minimalizovat opat�eními navrženými v kapitole D. IV dokumentace. 

 

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

Hygienické limity 

Zjišt�ný stav akustické situace v území (a� už na základ� m��ení �i výpo�t�) se od �ervna 2006 
posuzuje na základ� na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací. Na základ� tohoto na�ízení jsou stanoveny limity nejvýše p�ípustných hodnot hluku ve vnit�ním a 
venkovním prost�edí. 

D�sledky pro �ešení studie 

Pro chrán�né venkovní prostory staveb ve smyslu § 30 odstavce 3, vyplývají z dikce na�ízení vlády 
�. 148/2006 Sb následující hygienické limity hluku: 

Základní hladina hluku je LAeq,16h = 50 dB pro den a LAeq,8h = 40 dB pro noc. 

 

Zp�sob využití území         Den   Noc 

Chrán�né venkovní prostory staveb v blízkosti pozemních komunikací se starou hlukovou zát�ží  
           70 dB  60 dB 

Chrán�né venkovní prostory staveb v blízkosti hlavních komunikací  60 dB  50 dB 

Chrán�né venkovní prostory staveb v blízkosti pozemních komunikací  55 dB  45 dB 

Chrán�né venkovní prostory staveb v blízkosti železnice   55 dB  50 dB 

Chrán�né venkovní prostory staveb v ochranném pásmu drah   60 dB  55 dB 

Chrán�né venkovní prostory staveb zasažené hlukem ze stacionárních zdroj� 50 dB  40 dB 

 

Pro chrán�né venkovní prostory ve smyslu § 30 odstavce 3, vyplývají z dikce na�ízení vlády 
�.148/2006 Sb. následující hygienické limity hluku: 
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Základní hladina hluku je LAeq,16h = 50 dB pro den a LAeq,8h = 50 dB pro noc 

 

Zp�sob využití území         Den   Noc 

Chrán�né venkovní prostory se starou hlukovou zát�ží     70 dB  70 dB 

Chrán�né venkovní prostory v blízkosti hlavních komunikací   60 dB  60 dB 

Chrán�né venkovní prostory v blízkosti pozemních komunikací   55 dB  55 dB 

Chrán�né venkovní prostory v blízkosti železnice    55 dB  55 dB 

Chrán�né venkovní prostory v ochranném pásmu drah    60 dB  60 dB 

Chrán�né venkovní prostory zasažené hlukem ze stacionárních zdroj�  50 dB  50 dB 
 

Pro chrán�né vnit�ní prostory staveb vyplývají z dikce na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. hygienické 
limity hluku: 

Základní hladina hluku je LAeq,16h = 40 dB pro den a LAeq,8h = 30 dB pro noc. 

 

Zp�sob využití objektu       Den   Noc 

Obytné místnosti        40 dB  30 dB 

Obytné místnosti v blízkosti hlavních pozemních komunikacích   45 dB  35 dB 

(stavby navržené, dokon�ené a zkolaudované p�ed dnem nabytí ú�innosti tohoto na�ízení) 

Obytné místnosti v ochranném pásmu drah     45 dB  35 dB 

(stavby navržené, dokon�ené a zkolaudované p�ed dnem nabytí ú�innosti tohoto na�ízení) 

Hluk z provozu zám�ru 

Stav akustické situace ve výhledu roku 2020 byl zjiš�ován výpo�tovým postupem v programu 
CADNA/A. Ve výpo�tech byly jednotlivé lokality (Bušt�hrad, Kladno – Dubí a Kladno – Kro�ehlavy) 
posuzovány pro následující varianty. 

Varianta - Stávající stav - Stav v roce 2007 se stávající komunika�ní sítí.  

Varianta 0 - Stav v roce 2020 se stávající komunika�ní sítí, bez navrhované páte�ní komunikace. 
Varianta A1 - Stav v roce 2020 po dokon�ení navrhované páte�ní komunikace.  

Varianta A2 - Stav v roce 2020 po dokon�ení navrhované páte�ní komunikace s napojením na 
komunikaci I/61 s uvažovaným odsunutím k�ižovatky v lokalit� Bušt�hrad u vodojemu dle ÚP 
VÚC.  

Varianta B - Stav v roce 2020 s realizací spojky Dubská – I/61 dle územního plánu m�sta Kladno.  

Pro jednotlivé hodnocené varianty v roce 2020 bylo provedeno vyhodnocení ekvivalentních hladin 
akustického tlaku A v kontrolních bodech u obytné zástavby. V p�ípad� p�ekro�ení hygienických limit� 
hluku z automobilového provozu na nových nebo nov� upravených komunikacích, byla v chrán�ném 
venkovním prostoru u sledované zástavby navržena protihluková opat�ení. 

Na následujících obrázcích je znázorn�no umíst�ní kontrolních výpo�tových bod�. 
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Obr. �. 10: Umíst�ní kontrolních výpo�tových bod� v obci Bušt�hrad 

 
Zdroj: www.mapy.cz 
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Obr. �. 11: Umíst�ní kontrolních výpo�tových bod� ve m�st� Kladno – Dubí (D�í�) 

 
Zdroj: www.mapy.cz 
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Obr. �. 12: Umíst�ní kontrolních výpo�tových bod� ve m�st� Kladno – Kro�ehlavy 

 
Zdroj: www.mapy.cz 

 

V následující tabulce jsou uvedeny vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro den a 
noc v kontrolních bodech (stav bez protihlukových opat�ení).  

 

Tab. �.  48: Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v kontrolních bodech 
v blízkosti komunikací bez PHC 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Varianta A1 Varianta B 

Stávající 
stav Varianta 0 Celkem* 

Pouze 
zám�r* 

Varianta A2 
- celkem Celkem* 

Pouze 
zám�r* 

Výpo�tové 

body 

  

  

Výška 

[m] 

 

 DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC 

Bušt�hrad 

VB1 3 66,1 58,5 63,2 56,4 63,2 56,4 36,9 29,9 56,5 49,7 63,2 56,5 0 0 

VB1 6 67,5 59,9 64,6 57,9 64,6 57,8 38,6 31,5 57,0 50,2 64,6 57,9 0 0 

VB2 3 65,5 57,9 62,7 55,9 62,6 55,9 43,8 36,7 55,7 48,7 62,7 55,9 0 0 

VB2 6 67,0 59,4 64,1 57,4 64,1 57,3 44,3 37,2 56,1 49,2 64,1 57,4 0 0 

VB21 
VB22 

VB23 

VB24 

VB25 

VB26 
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Varianta A1 Varianta B 

Stávající 
stav Varianta 0 Celkem* 

Pouze 
zám�r* 

Varianta A2 
- celkem Celkem* 

Pouze 
zám�r* 

Výpo�tové 

body 

  

  

Výška 

[m] 

 

 DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC 

VB3 3 62,6 55,0 59,8 52,9 59,8 52,9 45,5 38,4 55,6 48,4 59,8 53,0 0 0 

VB3 6 63,5 55,9 60,7 53,8 60,7 53,8 46,3 39,2 56,2 49,0 60,7 53,9 0 0 

VB4 3 63,1 55,5 61,0 53,9 61,4 54,3 56,6 49,6 57,5 50,0 61,0 53,9 0 0 

VB4 6 64,1 56,5 62,1 55,1 62,6 55,5 58,2 51,2 58,1 50,6 62,1 55,0 0 0 

VB5 3 49,4 41,8 48,7 41,5 49,7 42,5 48,3 41,1 49,6 42,3 48,5 41,2 0 0 

VB5 6 49,8 42,1 48,8 41,6 49,8 42,5 48,0 40,8 49,6 42,3 48,6 41,4 0 0 

VB6 3 47,7 40,1 46,9 39,7 47,9 40,7 46,4 39,2 47,6 40,4 46,6 39,5 0 0 

VB6 6 48,3 40,7 47,3 40,1 48,3 41,0 46,5 39,3 47,9 40,6 47,1 39,9 0 0 

VB7 3 51,1 43,3 47,8 39,8 48,5 40,5 43,4 35,6 48,3 40,4 47,8 40,0 0 0 

VB7 6 53,1 45,3 49,3 41,2 49,9 41,9 43,4 35,6 49,8 41,8 49,4 41,5 0 0 

VB8 3 56,3 48,5 52,0 43,7 52,4 44,2 42,9 35,0 52,4 44,2 52,1 44,1 0 0 

VB8 6 57,2 49,5 52,8 44,4 53,2 44,9 41,2 33,3 53,1 44,9 53,0 44,9 0 0 

Kladno - Dubí 

VB9 3 53,1 46,1 50,4 43,2 51,5 44,0 46,2 37,6 51,2 43,8 50,4 43,2 0 0 

VB9 6 53,9 46,9 51,3 44,1 52,6 45,0 47,9 39,2 52,2 44,8 51,4 44,1 0 0 

VB10 3 52,8 45,8 50,0 42,8 50,6 43,3 43,8 35,1 50,4 43,2 50,0 42,8 10,4 4 

VB10 6 54,6 47,6 51,8 44,6 52,3 45,0 44,9 36,3 52,2 44,9 51,8 44,6 18,7 12,1 

VB11 3 59,5 52,5 56,5 49,4 56,6 49,4 44,2 35,6 56,6 49,4 56,5 49,3 14,7 8,1 

VB11 6 61,1 54,0 58,1 51,0 58,1 51,0 45,3 36,7 58,1 51,0 58,0 50,9 24 17,3 

VB12 3 49,5 42,5 46,8 39,6 47,8 40,3 42,2 33,5 47,5 40,1 46,9 39,6 0 0 

VB12 5 49,9 42,9 47,2 40,1 48,3 40,8 43,2 34,5 48,0 40,6 47,3 40,0 0 0 

VB13 3 55,7 48,7 52,7 45,6 52,9 45,7 41,6 33,0 52,8 45,7 52,7 45,6 0 0 

VB13 5 57,1 50,1 54,2 47,1 54,3 47,1 42,7 34,1 54,3 47,1 54,1 47,0 0 0 

VB14 3 68,4 61,4 65,4 58,3 65,3 58,2 45,0 36,4 65,4 58,3 65,3 58,2 0 0 

VB14 5 68,4 61,4 65,4 58,3 65,2 58,1 45,0 36,4 65,3 58,2 65,3 58,2 0 0 

VB15 3 43,8 36,8 41,5 34,1 43,2 35,5 39,5 30,9 42,9 35,2 41,5 34,1 0 0 

VB15 5 47,4 40,3 44,9 37,6 46,3 38,7 42,1 33,5 46,0 38,5 44,9 37,6 0 0 

VB16 3 51,8 44,7 49,0 41,9 49,9 42,5 44,2 35,6 49,7 42,3 49,1 41,9 0 0 

VB16 5 52,8 45,7 50,0 42,8 50,6 43,2 43,7 35,0 50,4 43,1 50,0 42,8 0 0 

VB17 3 47,4 40,4 45,3 38,0 47,8 39,9 45,2 36,6 47,2 39,5 45,6 38,1 0 0 

VB17 5 48,9 41,8 46,6 39,3 48,9 41,0 46,0 37,3 48,3 40,6 46,9 39,4 0 0 

VB18 3 45,1 38,0 43,5 36,0 46,8 38,7 44,9 36,2 46,2 38,2 44,0 36,3 25 18,3 

VB18 5 46,0 38,9 44,4 36,9 47,6 39,5 45,7 37,0 47,1 39,1 44,8 37,1 25,7 19 

VB19 3 44,8 37,6 43,3 35,8 46,8 38,6 45,0 36,4 46,3 38,2 43,8 36,1 28,1 21,4 

VB19 5 45,8 38,7 44,3 36,7 47,6 39,5 45,8 37,1 47,2 39,2 44,7 37,0 28,5 21,8 

VB20 3 41,6 34,0 40,5 32,7 44,2 35,9 42,5 33,8 44,0 35,8 40,9 33,0 28,3 21,5 
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T [dB] 

Varianta A1 Varianta B 

Stávající 
stav Varianta 0 Celkem* 

Pouze 
zám�r* 

Varianta A2 
- celkem Celkem* 

Pouze 
zám�r* 

Výpo�tové 

body 

  

  

Výška 

[m] 

 

 DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC 

VB20 5 43,2 35,8 41,9 34,2 45,6 37,3 43,8 35,2 45,5 37,3 42,2 34,4 28,6 21,9 

Kladno - Kro�ehlavy 

VB21 3 75,0 67,9 71,1 64,2 71,0 64,1 26,6 18,1 71,1 64,1 69,8 62,8 47,0 40,3 

VB21 5 74,6 67,4 70,7 63,7 70,6 63,6 27,1 18,7 70,7 63,7 69,3 62,4 48,1 41,4 

VB22 3 76,6 69,4 72,7 65,7 72,6 65,6 14,8 9,2 72,7 65,7 71,4 64,4 39,5 32,8 

VB22 5 75,6 68,5 71,7 64,7 71,6 64,6 21,1 13,3 71,7 64,7 70,4 63,4 41,8 35,1 

VB23 3 76,4 69,3 72,5 65,5 72,4 65,4 16,5 9,9 72,5 65,5 71,2 64,3 37,1 30,4 

VB23 5 75,6 68,5 71,7 64,8 71,6 64,7 24,6 16,3 71,7 64,7 70,4 63,5 40,5 33,7 

VB24 3 76,8 69,7 72,9 66,0 72,8 65,9 11,7 7,6 72,9 65,9 71,6 64,7 36,8 30,1 

VB24 5 76,0 68,8 72,1 65,1 72,0 65,0 15,1 8,8 72,1 65,1 70,8 63,8 39,7 32,9 

VB25 3 49,4 42,3 46,9 40,0 46,6 39,6 28,8 20,2 47,0 40,0 55,2 48,4 54,6 47,8 

VB26 3 48,8 41,7 46,1 39,3 45,8 38,9 27,0 18,3 46,2 39,3 56,0 49,3 55,6 48,8 

Poznámka: Hodnoty uvedené tu�n� p�ekra�ují uvedené hygienické limity nebo se pohybují na hranici  
hygienického limitu s uvažováním p�esnosti výsledk� výpo�tového modelu ± 2 dB. 

* Ve výpo�tu ozna�eném „Celkem“ bylo uvažováno s intenzitou dopravy ze zám�ru + ostatní 
automobilovou dopravou na všech komunikacích v �ešeném území. 

** Ve výpo�tu ozna�eném „Pouze zám�r“ bylo uvažováno pouze s intenzitou dopravy vyvolanou zám�rem 
pro danou variantu. 

 

Hodnocení výpo�t� - Bušt�hrad 

Bušt�hrad  - Stávající stav  

Z tabulky Tab. �.  48 je patrné, že v sou�asné dob� jsou ve všech výpo�tových bodech VB1 až VB4 
(podél komunikace I/61), VB7 a VB8 (podél komunikace Tyršova) vypo�tené hodnoty nižší než 
hygienické limity hluku (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na pozemních komunikacích pro 
denní i no�ní dobu. Ve výpo�tových bodech VB1 a VB2 se vypo�tené hodnoty blíží k hygienickému limitu 
hluku (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro no�ní dobu. Ve 
výpo�tových bodech VB5 až VB6 je dodržen i p�ísn�jší hygienický limit  hluku (55/45 dB) pro hluk 
z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. 

Hluková mapa pro stávající stav v denní i no�ní dob� je uvedena v p�íloze �. 3 Akustické studie 
(P�íloha �. 1a dokumentace EIA). 

 

Bušt�hrad  - Varianta 0 

Ve variant� 0 jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpo�tových bodech VB1 až VB4 
nižší než hygienické limity (70/60dB) hluku pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na pozemních 
komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech je dodržen p�ísn�jší hygienický 
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limit hluku (55/45 dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu nebo se 
vypo�tené hodnoty pohybují na hranici tohoto limitu (tj. bez uvažování korekce pro starou hlukovou zát�ž). 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je uvedena v p�íloze �. 4 Akustické studie (P�íloha �. 1a 
dokumentace EIA). 

 

Bušt�hrad  - Varianta A1 -Ccelkem 

Ve variant� A1 hodnotící celkovou akustickou situaci dochází k zanedbatelné zm�n� akustické 
situace v blízkém okolí oproti variant� 0, tj. k maximálnímu nár�stu hluku do 0,5 dB. Tento nár�st hluku je 
sluchov� neregistrovatelný a není ho možné prokázat ani m��ením. 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpo�tových bodech VB1 až VB4 (podél komunikace 
I/61) jsou nižší než hygienické limity hluku pro starou hlukovou zát�ž (70/60 dB) z dopravy na pozemních 
komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech je dodržen p�ísn�jší hygienický 
limit (55/45 dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu, nebo se 
vypo�tené hodnoty pohybují na hranici tohoto p�ísn�jšího hygienického limitu (tj. bez uvažování korekce 
pro starou hlukovou zát�ž). 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je uvedena v p�íloze �. 5 Akustické studie (P�íloha �. 1a 
dokumentace EIA). 

 

Bušt�hrad  - Varianta A1 – Pouze zám�r 

Ve variant� A1 hodnotící pouze akustickou situaci související se zám�rem jsou ve výpo�tových bodech 
VB1 až VB3 a VB5 až VB8 dodrženy hygienické limity (55/45 dB) pro hluk  z dopravy na pozemních 
komunikacích pro denní i no�ní dobu. Pouze ve výpo�tovém bod� VB4 je hygienický limit hluku (55/45 
dB) pro den i noc p�ekro�en, což je zp�sobeno pom�rn� malou vzdáleností obytného domu od �ešené 
komunikace. V okolí tohoto objektu (VB4) je dále ve studii navržena PHC. Hygienický limit hluku je bez 
PHO ve výpo�tovém bod� VB4 p�ekro�en až o 3,2 dB v denní dob� a až o 6,2 dB v no�ní dob�. V p�ízemí 
objektu jsou spln�ny hygienické limity hluku (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních pozemních 
komunikacích pro PHC o výšce 3 m. V 2. NP je hygienický limit v no�ní dob� p�i realizaci 3 m vysoké 
PHC prokazateln� p�ekro�en. S realizací PHC o výšce 4 m se vypo�tené hodnoty v 2. NP objektu nachází 
na hranici hygienického limitu (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro 
no�ní dobu. 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je uvedena v p�íloze �. 6 Akustické studie (P�íloha �. 1a 
dokumentace EIA). 

 

Bušt�hrad  - Varianta A2 - Celkem 

Ve variant� A2 dochází k výrazné zm�n� akustické situace v okolí �ešených komunikací oproti 
variant� 0, a to k poklesu hluku až o cca 7,7 dB. To je zp�sobeno p�edevším odsunem k�ižovatky do v�tší 
vzdálenosti od okrajové zástavby obce Bušt�hrad. 

Ve variant� A2 jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpo�tových bodech VB1 až VB4 
(podél komunikace I/61) nižší, nebo se pohybují na hranici hygienických limit� (60/50 dB) pro hluk 
z hlavních pozemních komunikací pro denní i no�ní dobu. Ve výpo�tových bodech VB1 až VB4 a VB8 
(podél komunikace Tyršova) je dodržen hygienický limit hluku (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž 
z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. 
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V ostatních výpo�tových bodech je hygienický limit (55/45 dB) pro hluk z dopravy na pozemních 
komunikacích pro denní i no�ní dobu dodržen nebo se vypo�tené hodnoty pohybují na hranici 
hygienického limitu. 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je uvedena v p�íloze �. 7 Akustické studie (P�íloha �. 1a 
dokumentace EIA). 

 

Bušt�hrad  - Varianta B - Celkem 

Ve variant� B hodnotící celkovou akustickou situaci nedochází ke zm�n� akustické situace v okolí 
�ešených komunikací oproti variant� 0. 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpo�tových bodech VB1 až VB4 (podél komunikace 
I/61) jsou nižší než hygienické limity (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na pozemních 
komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech je dodržen p�ízniv�jší hygienický 
limit (55/45 dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu, nebo vypo�tené 
hodnoty se pohybují na hranici tohoto limitu (tj. bez uvažování korekce na starou hlukovou zát�ž). 

Tato varianta je v této �ešené lokalit� prakticky shodná s variantou 0.  

 

Bušt�hrad  - Varianta B – Pouze zám�r 

Samotný zám�r �ešený v této variant� neovlivní akustickou situaci v tomto �ešeném území. 
Navržená komunikace je situována ve vzdálenosti cca 3,8 km od obce Bušt�hrad. 

 

Hodnocení výpo�t� – Kladno - Dubí 

Kladno – Dubí  - Stávající stav  

V sou�asné dob� je ve výpo�tovém bod� VB14 (podél komunikace Libušina) dodržen hygienický 
limit (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na pozemních komunikacích pro den, ale pro noc je 
p�ekro�en o 1,4 dB. Ve výpo�tových bodech VB11 a VB13 (podél komunikace Libušina) jsou vypo�tené 
hodnoty nižší než hygienické limity (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na pozemních 
komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech je dodržen hygienický limit (60/50 
dB) pro denní i no�ní dobu pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (Kralupská, Libušina) 
(tj. bez uvažování korekce pro starou hlukovou zát�ž). 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je v p�íloze �. 8 Akustické studie (P�íloha �. 1a dokumentace 
EIA). 

 

Kladno - Dubí - Varianta 0 

Ve variant� 0 jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpo�tových bodech VB11 a VB14  
(podél komunikace Libušina) nižší než hygienické limity (70/60 dB) hluku pro starou hlukovou zát�ž 
z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. Ve výpo�tovém bod� VB11 se pohybují 
vypo�tené hodnoty na hranici p�ísn�jšího hygienického limitu (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních 
pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech jsou vypo�tené hodnoty 
nižší než hygienické limity (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro denní 
i no�ní dobu. 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je v p�íloze �. 9 Akustické studie (P�íloha �. 1a dokumentace 
EIA). 
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Kladno – Dubí  - Varianta A1 - Celkem 

Ve variant� A1 posuzující celkovou akustickou situaci dojde sice ve výpo�tových bodech VB9 
(podél komunikace Libušina) a VB15 až VB20 (podél komunikace Bude�ská) k nár�stu hluku oproti 
variant� 0 a to až o 3,5 dB  v denní a o 2,8 dB v no�ní dob�. Tento nár�st je zp�soben zvýšením intenzit 
dopravy na hodnocené komunikaci. Vypo�tené hodnoty jsou nižší než p�ísn�jší hygienické limity (55/45 
dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových 
bodech této varianty A1 nedojde ke zm�n� akustické situace v okolí �ešených komunikací oproti variant� 0.   

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpo�tových bodech VB11 a VB14 (podél 
komunikace Libušina) jsou nižší než hygienické limity (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. Ve výpo�tovém bod� VB11 se pohybují vypo�tené 
hodnoty dokonce na hranici p�ísn�jšího hygienického limitu (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních 
pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech jsou vypo�tené hodnoty 
nižší než hygienické limity (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro denní 
i no�ní dobu. 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je uvedena v p�íloze �. 10 Akustické studie (P�íloha �. 1a 
dokumentace EIA). 

 

Kladno – Dubí  - Varianta A1 –Pouze zám�r 

Ve variant� A1 pro samotný zám�r jsou ve všech výpo�tových bodech dodrženy i hygienické 
limity hluku (55/45 dB) pro denní i no�ní dobu pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích. 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je uvedena v p�íloze �. 11 Akustické studie (P�íloha �. 1a 
dokumentace EIA). 

 

Kladno – Dubí  - Varianta A2 - Celkem 

Ve variant� A2 posuzující celkovou akustickou situaci dojde sice ve výpo�tových bodech VB9 
(podél komunikace Libušina) a VB15 až VB20 (podél komunikace Bude�ská) k nár�stu hluku oproti 
variant� 0, a to až o 3,0 dB v denní a o 2,4 dB v no�ní dob�. Tento nár�st je zp�soben zvýšením intenzit 
dopravy na hodnocené komunikaci. Vypo�tené hodnoty nižší než p�ísn�jší hygienické limity (55/45 dB) 
pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech 
této varianty A2 nedojde ke zm�n� akustické situace v okolí �ešených komunikací oproti variant� 0.   

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpo�tových bodech VB11 a VB14 (podél 
komunikace Libušina) nižší než hygienické limity (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. Ve výpo�tovém bod� VB11 se pohybují vypo�tené 
hodnoty dokonce na hranici p�ísn�jšího hygienického limitu (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních 
pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech jsou vypo�tené hodnoty 
nižší než hygienické limity (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro denní 
i no�ní dobu. 

Tato varianta je v této lokalit� prakticky shodná s variantou A1 posuzující celkovou akustickou 
situaci. 

 

Kladno - Dubí  - Varianta B - celkem 

V této variant� B �ešící celkovou akustickou situaci nedojde ke oproti variant� 0. 
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Ve variant� B jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpo�tových bodech VB11 a VB14 
(podél komunikace Libušina) nižší než hygienické limity hluku pro starou hlukovou zát�ž (70/60 dB) 
z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. Ve výpo�tovém bod� VB11 se pohybují 
vypo�tené hodnoty dokonce na hranici p�ísn�jšího hygienického limitu (60/50 dB) pro hluk z dopravy na 
hlavních pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech jsou 
vypo�tené hodnoty nižší než hygienické limity (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních pozemních 
komunikacích pro denní i no�ní dobu. 

Tato varianta je v tomto míst� prakticky shodná s variantou 0. 

 

Kladno – Dubí  - Varianta B – Pouze zám�r 

Samotný zám�r �ešený v této variant� neovlivní celkovou akustickou situaci v �ešeném území 
Kladno - Dubí. Hluk z této komunikace lze zaznamenat pouze ve výpo�tových bodech VB10, VB11 a 
VB18 až VB20.  

Ve výpo�tových bodech dodrženy hygienické limity hluku pro denní i no�ní dobu pro hluk 
z dopravy na pozemních komunikacích. 

Navržená komunikace je situována ve vzdálenosti cca 1 km od nejbližších bytových dom� 
s výpo�tovými body. 

 

Hodnocení výpo�t� – Kladno - Kro�ehlavy 

Kladno – Kro�ehlavy  - Stávající stav   

V sou�asné dob� jsou ve výpo�tových bodech VB21 až VB24 (podél komunikace Kro�ehlavská) 
vypo�tené hodnoty vyšší než hygienické limity (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech je dodržen hygienický 
limit (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu 
(Kro�ehlavská, Libušina). 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je uvedena v p�íloze �. 12 Akustické studie (P�íloha �. 1a 
dokumentace EIA). 

 

Kladno - Kro�ehlavy  - Varianta 0 

Ve variant� 0 jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpo�tových bodech VB21 až 
VB24 (podél komunikace Kro�ehlavská) vyšší než hygienické limity (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž 
z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech, jsou 
vypo�tené hodnoty nižší než hygienické limity (60/50 dB) pro denní i no�ní dobu pro hluk z dopravy na 
hlavních pozemních komunikacích. 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je v p�íloze �. 13 Akustické studie (P�íloha �. 1a 
dokumentace EIA). 

 

Kladno – Kro�ehlavy  - Varianta A1 - Celkem 

Ve variant� A1 celkem nedojde ke zm�n� akustické situace v okolí �ešených komunikací oproti 
variant� 0. 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpo�tových bodech VB21 až VB24 (podél 
komunikace Kro�ehlavská) vyšší než hygienické limity (70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na 
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pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. V ostatních výpo�tových bodech, jsou vypo�tené 
hodnoty nižší než hygienické limity (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích 
pro denní i no�ní dobu. 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je v p�íloze �. 14 Akustické studie (P�íloha �. 1a 
dokumentace EIA). 

 

Kladno – Kro�ehlavy  - Varianta A1 – Pouze zám�r 

Samotný zám�r neovlivní celkovou akustickou situaci v �ešeném území. Ve variant� A1 jsou pro 
samotný zám�r ve všech výpo�tových bodech dodrženy hygienické limity (55/45 dB) pro hluk z dopravy 
na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. Navržená komunikace je situována ve vzdálenosti cca 
0,8 km od nejbližších bytových dom� s výpo�tovými body. 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je v p�íloze �. 15 Akustické studie (P�íloha �. 1a 
dokumentace EIA). 

 

Kladno - Kro�ehlavy  - Varianta A2 - Celkem 

Ve variant� A2 hodnotící celkovou akustickou situaci jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
A ve výpo�tových bodech VB21 až VB24 (podél komunikace Kro�ehlavská) vyšší než hygienické limity 
(70/60 dB) pro starou hlukovou zát�ž z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. 
V ostatních výpo�tových bodech jsou vypo�tené hodnoty nižší než hygienické limity (60/50 dB) pro hluk 
z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. 

Tato varianta je v  této �ešené lokalit� prakticky shodná s variantou A1. 

 

Kladno - Kro�ehlavy  - Varianta B - Celkem 

Ve variant� B – celkem dochází ke zm�n� akustické situace v okolí �ešených komunikací oproti 
variant� 0. Ve výpo�tových bodech VB21 až VB24 (podél komunikace Kro�ehlavská) dochází k mírnému 
poklesu hluku, a to až o cca 1,3 dB a ve výpo�tových bodech VB25 a VB26 dochází k pom�rn� velkému 
nár�stu, a to o cca 10 dB. Nár�st hluku ve výpo�tových bodech VB25 a VB26 je zp�soben vedením trasy 
komunikace v pom�rn� velké blízkosti t�chto bod�. Pokles hluku v ostatních výpo�tových bodech je 
zp�soben odklon�ním dopravy na tuto komunikaci. 

Ve variant� B jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpo�tových bodech VB21 až 
VB24 (podél komunikace Kro�ehlavská) na hranici hygienických limit� (70/60 dB) pro starou hlukovou 
zát�ž z dopravy na pozemních komunikacích pro denní dobu, v no�ní dob� je hygienický limit hluku 
p�ekro�en. Ve výpo�tovém bod� VB25 a VB26 je dodržen hygienický limit (60/50 dB) pro hluk z dopravy 
na hlavních pozemních komunikacích pro denní dobu, v no�ní dob� však vypo�tené hodnoty vycházejí 
v pásmu nejistoty výpo�tu, nebo na hranici hygienického limitu. 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je v p�íloze �. 16 Akustické studie (P�íloha �. 1a 
dokumentace EIA). 

 

Kladno – Kro�ehlavy  - Varianta B – Pouze zám�r 

Ve variant� B jsou pro samotný zám�r ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpo�tových 
bodech VB25 a VB26 (podél zám�ru) na hranici hygienických limit� (55/45 dB) pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní dobu, v no�ní dob� jsou hygienické limity v t�chto bodech p�ekro�eny. 
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V ostatních výpo�tových bodech jsou dodrženy hygienické limity (55/45 dB) pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu. 

Hluková mapa pro denní i no�ní dobu je v p�íloze �. 17 Akustické studie (P�íloha �. 1a 
dokumentace EIA). 

Protihluková opat�ení 

V rámci Akustické studie byla navržena n�která akustická opat�ení. Vzhledem k výši vypo�tených 
hodnot a možnostem podél �ešených komunikací jsou navrženy 2 protihlukové clony. Jedna PHC je 
navržena na k�ižovatce obce Bušt�hrad podél hranice pozemku obytného domu �.p. 618/64 a druhá PHC je 
navržena po obou stranách �ešené komunikace v Kladn� – Dubí. 

P�i rekonstrukci mostu p�es komunikaci Libušina je nutné použít dilata�ní záv�ry s nízkou 
hlukovou emisí.  

V míst� k�ížení páte�ní komunikace s železni�ní vle�kou doporu�ujeme použít nízkohlu�ný 
p�ejezdový práh. 

 

Protihluková clona v obci Bušt�hrad 

Clona je navržena na k�ižovatce v obci Bušt�hrad p�ed obytným domem �. p. 618/64. Vzhledem 
k tomu, že bude tato clona instalována na k�ižovatce, je navržena jako transparentní. Výpo�et pro r�zné 
výšky clony (3 – 5 m) v�etn� umíst�ní a délky clony je uveden v Akustické studii (p�íloha �. 1a). Konkrétní 
výška PHC musí být stanovena v dalším stupni projektové dokumentace, po projednání s dot�enými orgány 
státní správy. 

 

Protihluková clona  v Kladn�  - Dubí 

Z výpo�t� uvedených v Akustické studii vyplývá, že dominantním zdrojem hluku je v �ešené 
oblasti hluk z ostatní dopravy na pozemních komunikacích, pouze ve výpo�tových bodech VB15 až VB19 
je v no�ní dob� dominantním zdrojem hluku provoz na železnici a ve výpo�tovém bod� VB20 je 
dominantním zdrojem hluk z provozu ECKG. 

Protože podél navrhované páte�ní komunikace prochází železni�ní vle�ka, která velmi významn� 
ovliv�uje akustickou situaci �ešeného území a v no�ní dob� v této �ásti území dokonce pat�í mezi 
dominantní zdroje hluku, navrhujeme instalovat PHC na severní stran� zám�ru až za železni�ní vle�ku. Po 
takto provedené instalaci by byl spln�n nejen optickopsychologický charakter navrhovaného zám�ru, ale 
rovn�ž by došlo ke snížení akustických hladin z provozu železnice a páte�ní komunikace v této �ásti 
Kladna - Dubí. 

PHC je rovn�ž navržena z jižní strany zám�ru. Výška navrhované PHC je 1,5 m. Délka a umíst�ní 
PHC je uvedena v Akustické studii (p�íloha �. 1a). V dalším stupni projektové dokumentace by m�la být 
délka PHC koordinována s p�ipravovaným zám�rem výstavby nového bloku Elektrárny ECKG. 

Shrnutí – fáze provozu 

Z výše uvedeného porovnání jednotlivých variant s hygienickými limity hluku vyplývá, že jako 
celek je nejp�ízniv�jší „VARIANTA A1“. Po zprovozn�ní této varianty by m�lo dojít pouze k zanedbatelné 
zm�n� celkové akustické situace v území. 



Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II                                                      
Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 109

Hluk ze samotného zám�ru varianty A1 v Kladn� – Dubí vyhovuje nejp�ísn�jším hygienickým 
limit�m hluku (55/45 dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i no�ní dobu a 
významn� neovliv�uje akustickou situaci v území.  

Jako vhodný dopln�k varianty A1 je varianta A2, která p�inese pozitivní zm�nu akustické situace 
v obci Bušt�hrad, hlavn� u obytných objekt� blízko k�ižovatky u vodojemu v Bušt�hrad�.  

Varianta A1 je p�ínosná v ohledu �áste�ného odklon�ní nákladní dopravy, která v sou�asné dob� 
projíždí mezi obytnými �ástmi m�sta Kladna a zhoršuje tak akustickou situaci i prašnost v t�chto �ástech 
m�sta. 

V p�ípad� dopravní varianty B, dojde oproti variant� 0 k pom�rn� velkému zhoršení akustické 
situace v okolí výpo�tových bod� VB26 a VB25 (body podél trasy varianty B), kde je situováno pom�rn� 
hodn� bytových dom�. Lze p�edpokládat, že by tímto zhoršením v této lokalit� mohlo dojít i k p�ekro�ení 
hygienických limit� hluku pro denní i no�ní dobu pro hluk z dopravy na hlavních pozemních 
komunikacích. Tuto variantu komunikace by bylo velmi obtížné v tomto míst� technicky ochránit. 

Hluk z výstavby 

Pro hodnocení celkové akustické situace vyvolané stavební �inností byly vytvo�eny pomocí 
programu CadnaA výpo�tové modely a v kontrolních bodech vypo�teny ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A. Po uvážení urbanisticko - morfologického uspo�ádání terénu byl pro posouzení hluku ze stavební 
�innosti vytvo�en 3D matematický model v�etn� terénu. 

Výpo�et v kontrolních bodech byl proveden 2 m od fasády hodnoceného objektu, a to vždy ve 
dvou výškách nad terénem (v prvním a posledním podlaží). V následující tabulce jsou uvedeny 
charakteristiky výpo�tových bod�. Lokalizace výpo�tových bod� je shodná s výpo�tovými body pro 
hodnocení hluku z provozu zám�ru. 

 

Tab. �.  49: Seznam výpo�tových bod� pro Stavbu I a Stavbu II 

Výp. bod Popis Výška bodu  nad 
terénem 

KB2 Kladno, Hranice pozemku �. p. 130, ul.Ininova 3,0 m 

KB1 Bušt�hrad, hranice pozemku bytového domu �.p. 618/64 3,0 m 

VB1 Bušt�hrad, ul. U Dálnice, �. k. 791 3,0 m, 6,0 m 

VB2 Bušt�hrad, ul. U Dálnice, �. k. 799/1 3,0 m, 6,0 m 

VB3 Bušt�hrad, ul. U Dálnice, �. k. 877 3,0 m, 6,0 m 

VB4 Bušt�hrad, ul. Kladenská, �.k. 892/1, �. p. 618/64 3,0 m, 6,0 m 

VB5 Bušt�hrad, ul. Kladenská, �. k. 949 3,0 m, 6,0 m 

VB6 Bušt�hrad, ul. Kladenská, �. k. 951 3,0 m, 6,0 m 

VB7 Bušt�hrad, ul. Tyršova, �. k. 997/33 3,0 m, 6,0 m 

VB8 Bušt�hrad, ul. Tyršova, �.k. 977/36 3,0 m, 6,0 m 

VB9 Kladno, ul. Ininova, �. k. 1069 3,0 m, 6,0 m 

VB10 Kladno, ul. Ininova, �. k.1463 3,0 m, 6,0 m 

VB11 Kladno, ul. Kralupská, �. k. 1468 3,0 m, 6,0 m 



Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II                                                      
Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 110

Výp. bod Popis Výška bodu  nad 
terénem 

VB12 Kladno, ul. Bude�ská, �. k. 838 3,0 m, 5,0 m 

VB13 Kladno, ul. Bude�ská, �. k. 845  3,0 m, 5,0 m 

VB14 Kladno, ul.  Kralupská, �.k. 1061, �. k. 1058 3,0 m, 5,0 m 

VB15 Kladno, ul. Kralupská, �.k. 1061, �. k. 1058 3,0 m, 5,0 m 

VB16 Kladno, ul. Bude�ská, �. k. 1053 3,0 m, 5,0 m 

VB17 Kladno, ul. Bude�ská �. k. 1050 3,0 m, 5,0 m 

VB18 Kladno, ul. Bude�ská, ul. K.�apka, �. k. 989 3,0 m, 5,0 m 

VB19 Kladno, ul. Bude�ská, �. k.991, jižní fasáda 3,0 m, 5,0 m 

VB20 Kladno, ul. Bude�ská, �. k.991, západní fasáda 3,0 m, 5,0 m 

Fáze výstavby 

Stavba I 

V následující tabulce jsou uvedeny vypo�tené  hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A 
z výstavby jednotlivých stavebních objekt� Stavby I (SO 101 až SO 202). 

 

Tab. �.  50: Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro jednotlivé stavební objekty 
Stavby I (SO 101 až SO 202) 

Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,S (dB) 
Výp. 
bod 

Výška 
bodu  nad 
terénem SO 

101 

SO 
102 

SO 
103 

SO 
104 

SO 
201 SO 

202 

Obslužná 
staveništní 

doprava 

Hygienický 
limit dle NV �. 
148/2006 Sb. 

(dB) 

VB9 3,0 m 34,4 41,5 39,5 48,1 59,1 58,9 29,9 65 

 6,0 m 36,2 43,2 41,6 48,3 59,7 59,1 31,5 65 

VB10 3,0 m 29,5 41,2 38,7 43,5 55,4 56,4 29,4 65 

 6,0 m 30,4 48,0 44,2 46,3 53,7 56,6 30,4 65 

VB11 3,0 m 26,8 41,6 40,6 46,5 56,8 60,7 30,1 65 

 6,0 m 28,9 44,4 40,9 45,5 54,5 58,6 29,9 65 

VB12 3,0 m 25,9 41,4 42,9 47,6 45,6 51,0 28,6 65 

 6,0 m 31,8 41,9 43,0 48,4 47,2 52,5 29,6 65 

VB13 3,0 m 32,6 42,6 41,2 46,4 48,8 52,0 27,4 65 

 6,0 m 33,6 43,3 42,7 46,9 49,1 51,9 28,5 65 

VB14 3,0 m 27,6 37,4 38,4 43,5 58,4 48,1 30,3 65 

 6,0 m 35,2 44,3 45,3 49,2 59,4 54,2 31,5 65 

VB15 3,0 m 35,4 45,3 43,8 48,4 55,6 58,6 25,4 65 

 6,0 m 36,2 46,0 45,8 50,7 57,5 57,6 27,9 65 

VB16 3,0 m 27,9 40,5 44,2 49,5 58,0 58,5 30,3 65 
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Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,S (dB) 
Výp. 
bod 

Výška 
bodu  nad 
terénem SO 

101 

SO 
102 

SO 
103 

SO 
104 

SO 
201 SO 

202 

Obslužná 
staveništní 

doprava 

Hygienický 
limit dle NV �. 
148/2006 Sb. 

(dB) 

 6,0 m 29,8 43,3 45,8 51,3 55,8 56,2 29,9 65 

VB17 3,0 m 30,2 43,6 48,0 53,2 57,7 59,4 31,8 65 

 6,0 m 31,2 44,3 48,3 53,1 57,8 59,6 32,5 65 

VB18 3,0 m 30,0 47,6 48,7 55,1 51,0 55,9 31,0 65 

 6,0 m 32,4 48,1 48,7 55,1 51,0 55,9 31,8 65 

VB19 3,0 m 35,8 48,4 51,8 55,0 50,3 55,0 31,1 65 

 6,0 m 39,3 48,9 51,8 55,0 50,3 55,0 32,0 65 

VB20 3,0 m 37,1 51,1 51,7 52,3 39,0 44,8 28,6 65 

 6,0 m 40,5 51,5 51,7 52,8 45,2 50,8 29,9 65 

 

Z Tab. �.  50 je z�ejmé, že hluk vzniklý výstavbou jednotlivých stavebních objekt� v chrán�ném 
venkovním prostoru staveb spl�uje hygienické limity ze stavební �innosti pro 14-ti hodinovou pracovní 
dobu dle NV �. 148/2006 Sb. 

Pro soub�h stavebních prací na Stavb� I byl uvažován nejhorší možný stav, kdy budou probíhat 
práce sou�asn� na stavebních objektech SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 201 a SO 202.  P�i tomto 
soub�hu prací bude sou�asn� pracovat 17 staveních stroj�. Tyto stroje se budou pohybovat po celém 
staveništi. Ve výpo�tovém modelu byla hodnocena nejnep�ízniv�jší situace, kdy jsou uvažovány všechny 
stroje nep�etržit� pracující 14 hodin denn�. Stroje byly náhodn� rozmíst�ny pro jednotlivé stavební objekty. 

 

Tab. �.  51: Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro Stavbu I (soub�h stavebních 
prací na objektech SO I 101, SO I 102, SO I 103, SO I 104 a SO I 201) 

Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,S  (dB) 

Výp. bod 

Výška bodu  
nad 

terénem Stacionární 
zdroje 

Automobilová 
doprava 

Sou�et (liniové a 
stacionární zdroje 

Hygienický 
limit dle NV �. 
148/2006 Sb. 

(dB) 

VB9 3,0 m 59,6 29,9 59,6 65 

 6,0 m 60,2 31,5 60,2 65 

VB10 3,0 m 55,9 29,4 55,9 65 

 6,0 m 55,6 30,4 55,6 65 

VB11 3,0 m 57,4 30,1 57,4 65 

 6,0 m 55,5 29,9 55,6 65 

VB12 3,0 m 51,1 28,6 51,1 65 

 6,0 m 52,0 29,6 52,0 65 

VB13 3,0 m 51,8 27,4 51,9 65 

 6,0 m 52,4 28,5 52,4 65 

VB14 3,0 m 58,6 30,3 58,6 65 
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Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,S  (dB) 

Výp. bod 

Výška bodu  
nad 

terénem Stacionární 
zdroje 

Automobilová 
doprava 

Sou�et (liniové a 
stacionární zdroje 

Hygienický 
limit dle NV �. 
148/2006 Sb. 

(dB) 

 6,0 m 60,0 31,5 60,0 65 

VB15 3,0 m 56,9 25,4 56,9 65 

 6,0 m 58,7 27,9 58,7 65 

VB16 3,0 m 58,8 30,3 58,8 65 

 6,0 m 57,6 29,9 57,6 65 

VB17 3,0 m 59,5 31,8 59,5 65 

 6,0 m 59,6 32,5 59,6 65 

VB18 3,0 m 57,6 31,0 57,7 65 

 6,0 m 57,7 31,8 57,7 65 

VB19 3,0 m 58,1 31,1 58,1 65 

 6,0 m 58,2 32,0 58,2 65 

VB20 3,0 m 56,6 28,6 56,6 65 

 6,0 m 57,2 29,9 57,2 65 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vypo�tené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A 
v chrán�ném venkovním prostoru staveb vyvolané stavební �inností (jak z liniových, tak stacionárních 
zdroj�) spl�ují hygienický limit dle NV �. 148/2006 Sb. LAeq, S = 65 dB pro 14-ti hodinovou pracovní dobu 
s dostate�nou rezervou. 

Dominantními zdroji jsou stavební stroje pro jednotlivé stavební objekty. Doprava (liniové zdroje) 
s intenzitou 10 OA/den a 20 NA/den v prvních dvou m�sících, poté s intenzitou 10 NA/den akustickou 
situaci v daném území výrazn� neovlivní. 

Protihluková opat�ení navržená pro etapu výstavby Stavby I jsou shrnuta v kapitole D.IV 
dokumentace. 

 

Stavba II 

V následující tabulce jsou uvedeny vypo�tené  hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A 
pro jednotlivé stavební objekty Stavby II (SO II 101  až SO II 103). 

 

Tab. �.  52: Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro jednotlivé stavební objekty 
Stavby II (SO II  101 až SO II 103) 

Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,S (dB) 
Výp. 
bod 

Výška 
bodu  nad 
terénem SO II 101 SO II 102 SO  II 103 Automobilová 

doprava 

Hygienický 
limit dle NV �. 
148/2006 Sb. 

(dB) 

VB1 3,0 m - - 51,2 36,7 65 

 6,0 m - - 51,1 38,2 65 
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Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,S (dB) 
Výp. 
bod 

Výška 
bodu  nad 
terénem SO II 101 SO II 102 SO  II 103 Automobilová 

doprava 

Hygienický 
limit dle NV �. 
148/2006 Sb. 

(dB) 

VB2 3,0 m - - 57,1 36,4 65 

 6,0 m - - 57,2 37,9 65 

VB3 3,0 m - - 59,1 33,6 65 

 6,0 m - - 59,3 34,5 65 

VB4 3,0 m -  67,9 37,6 65 

 6,0 m - - 67,9 39,0 65 

VB5 3,0 m - - 35,0 28,4 65 

 6,0 m  - 36,8 28,2 65 

VB6 3,0 m - - 38,0 26,6 65 

 6,0 m - - 43,0 26,7 65 

VB7 3,0 m - - 42,8 24,3 65 

 6,0 m - - 42,9 24,3 65 

VB8 3,0 m - - 42,5 23,8 65 

 6,0 m - - 40,0 22,4 65 

VB9 3,0 m 32,3 - - 29,9 65 

 6,0 m 34,3 - - 31,5 65 

VB10 3,0 m 35,7 - - 29,4 65 

 6,0 m 34,5 - - 30,4 65 

VB11 3,0 m 36,6 - - 30,1 65 

 6,0 m 35,4 - - 29,9 65 

VB12 3,0 m 49,9 - - 28,6 65 

 6,0 m 51,3 - - 29,6 65 

VB13 3,0 m 49,6 - - 27,4 65 

 6,0 m 50,0 - - 28,5 65 

VB14 3,0 m 34,6 - - 30,3 65 

 6,0 m 33,5 - - 31,5 65 

VB15 3,0 m 29,7 - - 25,4 65 

 6,0 m 31,6 - - 27,9 65 

VB16 3,0 m 42,2 - - 30,3 65 

 6,0 m 43,8 - - 29,9 65 

VB17 3,0 m 41,8 - - 31,8 65 

 6,0 m 45,5 - - 32,5 65 

VB18 3,0 m 39,6 - - 31,0 65 

 6,0 m 39,7 - - 31,8 65 
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Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,S (dB) 
Výp. 
bod 

Výška 
bodu  nad 
terénem SO II 101 SO II 102 SO  II 103 Automobilová 

doprava 

Hygienický 
limit dle NV �. 
148/2006 Sb. 

(dB) 

VB19 3,0 m 41,6 - - 31,1 65 

 6,0 m 41,7 - - 32,0 65 

VB20 3,0 m 25,4 - - 28,6 65 

 6,0 m 33,0 - - 29,9 65 

 

Z Tab. �.  52 je z�ejmé, že hluk vzniklý výstavbou stavebního objektu SO II 101 ovlivní výpo�tové 
body VB9 až VB20. Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chrán�ném venkovním prostoru 
staveb spl�ují hygienické limity ze stavební �innosti pro 14-ti hodinovou pracovní dobu dle NV. �. 
148/2006 Sb. 

Výstavba objektu SO II 102 se u objekt� charakterizovanými výpo�tovými bod VB 1 až VB 20 
neprojeví. 

Výstavba stavebního objektu SO II 103 ovlivní objekty charakterizované výpo�tovými body VB 1 
až VB 8 (Bušt�hrad). Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se v chrán�ném venkovním 
prostoru staveb pohybují pod hygienickým limitem dle NV �. 148/2006 Sb. pro hluk z výstavby pro 14-ti 
hodinovou pracovní dobu. Pouze ve výpo�tovém bod� VB 4 se hodnoty pohybují nad hygienickým 
limitem.  

 

V následující tabulce jsou uvedeny vypo�ítané hodnoty ekvivalentních hladiny akustického tlaku A 
se zahrnutím protihlukových opat�ení, která jsou uvedena v kapitole D.IV dokumentace. 

 

Tab. �.  53: Vypo�tené hodnoty LAeq  pro stavební objekt Stavby II - SO II 103 se zahrnutým 
protihlukovým opat�ením ( sou�asn� pracující t�i stroje v�etn� protihlukové zást�ny) 

Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A LAeq,S (dB) Výp. bod Výška bodu  nad 

terénem 
SO  II 103 

Hygienický limit dle NV �. 
148/2006 Sb. (dB) 

VB1 3,0 m 47,5 65 

 6,0 m 47,4 65 

VB2 3,0 m 53,7 65 

 6,0 m 53,8 65 

VB3 3,0 m 54,5 65 

 6,0 m 54,8 65 

VB4 3,0 m 57,7 65 

 6,0 m 60,3 65 

VB5 3,0 m 30,2 65 

 6,0 m 31,7 65 

VB6 3,0 m 32,0 65 
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Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A LAeq,S (dB) Výp. bod Výška bodu  nad 

terénem 
SO  II 103 

Hygienický limit dle NV �. 
148/2006 Sb. (dB) 

 6,0 m 33,2 65 

VB7 3,0 m 34,4 65 

 6,0 m 34,7 65 

VB8 3,0 m 34,3 65 

 6,0 m 32,0 65 

 

P�i Stavb� II bude docházet k sou�innosti výstavby jednotlivých stavebních objekt�. Nejhorší 
situace nastane p�i soub�hu stavebních prací na objektech SO II 101, SO II 102 a SO II 103. P�i tomto 
soub�hu stavebních prací se p�edpokládá použití 8 stavebních stroj�. Ve výpo�tu je uvažována 
nejnep�ízniv�jší situace – práce všech 8 stroj� sou�asn�. 

V následující tabulce jsou uvedeny vypo�ítané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve 
výpo�tových bodech chrán�ného venkovního prostoru pro sou�innost staveních prací na stavebních 
objektech SO II 101 až SO II 103. 

Ve výpo�tu byly uvažovány výše uvedené po�ty stavebních stroj� s akustickými parametry a s 
dobou nasazení 14 hodin (nejnep�ízniv�jší situace). 

 

Tab. �.  54: Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro soub�h  výstavby stavebních  
objekt�  Stavby II (SO II  101 až SO II 103) 

Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,S (dB) 
Výp. 
bod 

Výška 
bodu  nad 
terénem Stacionární zdroje Automobilová 

doprava 
Stacionární liniové 

zdroje 

Hygienický limit 
dle NV �. 

148/2006 Sb. 
(dB) 

VB1 3,0 m 51,2 36,7 51,4 65 

 6,0 m 51,1 38,2 51,3 65 

VB2 3,0 m 57,1 36,4 57,2 65 

 6,0 m 57,2 37,9 57,2 65 

VB3 3,0 m 59,1 33,6 59,2 65 

 6,0 m 59,3 34,5 59,3 65 

VB4 3,0 m 67,9 37,6 67,9 65 

 6,0 m 67,9 39,0 67,9 65 

VB5 3,0 m 35,0 28,4 35,9 65 

 6,0 m 36,8 28,2 37,4 65 

VB6 3,0 m 38,0 26,6 38,3 65 

 6,0 m 43,0 26,7 43,1 65 

VB7 3,0 m 42,8 24,3 42,9 65 

 6,0 m 42,9 24,3 42,9 65 



Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II                                                      
Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 116

Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,S (dB) 
Výp. 
bod 

Výška 
bodu  nad 
terénem Stacionární zdroje Automobilová 

doprava 
Stacionární liniové 

zdroje 

Hygienický limit 
dle NV �. 

148/2006 Sb. 
(dB) 

VB8 3,0 m 42,5 23,8 42,5 65 

 6,0 m 40,0 22,4 40,1 65 

VB9 3,0 m 32,3 29,9 34,3 65 

 6,0 m 34,3 31,5 36,2 65 

VB10 3,0 m 35,7 29,4 36,6 65 

 6,0 m 34,5 30,4 36,0 65 

VB11 3,0 m 36,6 30,1 37,5 65 

 6,0 m 35,4 29,9 36,5 65 

VB12 3,0 m 49,9 28,6 50,0 65 

 6,0 m 51,3 29,6 51,3 65 

VB13 3,0 m 49,6 27,4 49,6 65 

 6,0 m 50,0 28,5 50,1 65 

VB14 3,0 m 34,6 30,3 36,0 65 

 6,0 m 33,5 31,5 35,6 65 

VB15 3,0 m 29,7 25,4 31,1 65 

 6,0 m 31,6 27,9 33,2 65 

VB16 3,0 m 42,2 30,3 42,5 65 

 6,0 m 43,8 29,9 44,0 65 

VB17 3,0 m 41,8 31,8 42,2 65 

 6,0 m 45,5 32,5 45,7 65 

VB18 3,0 m 39,6 31,0 40,2 65 

 6,0 m 39,7 31,8 40,3 65 

VB19 3,0 m 41,6 31,1 42,0 65 

 6,0 m 41,7 32,0 42,1 65 

VB20 3,0 m 25,4 28,6 30,3 65 

 6,0 m 33,0 29,9 34,7 65 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vypo�tené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
vyvolané stavební �inností (jak z liniových tak stacionárních zdroj�) spl�ují hygienický limit dle NV �. 
148/2006 Sb. LAeq, S = 65 dB pro 14-ti hodinovou pracovní dobu s dostate�nou rezervou. Pouze ve 
výpo�tovém bod�  VB4 jsou vypo�tené hodnoty LAeq nad hygienickým limitem pro 14-ti hodinovou 
pracovní dobu. 

Dominantními zdroji jsou stavební stroje pro jednotlivé stavební objekty. Doprava (liniové zdroje) 
s intenzitou 10 OA/den a 20 NA/den v prvních dvou m�sících, poté s intenzitou 10 NA/den  akustickou 
situaci v daném území výrazn� neovlivní. 



Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II                                                      
Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 117

Protihluková opat�ení navržená pro Stavbu II jsou shrnuta v kapitole D.IV dokumentace. 

 

Soub�h prací p�i Stavb� I a Stavb� II 

P�i výstavb� „Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno“ dojde ke kumulaci výstavby 
stavebních objekt�  pro Stavbu I a Stavbu II. P�edpokládá se nejp�ízniv�jší stav p�i výstavb� stavebních 
objekt� SO 101, SO,102, SO 103, SO 104, SO 201 a SO 202 (stavba I) s SO II 101 (Stavba II). P�i tomto 
soub�hu stavebních prací se p�edpokládá použití 19 stavebních stroj�. Ve výpo�tu je uvažována 
nejnep�ízniv�jší situace – práce všech 19 stroj� sou�asn�. 

V následující tabulce jsou uvedeny vypo�ítané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve 
výpo�tových bodech chrán�ného venkovního prostoru pro sou�innost staveních prací na stavebních 
objektech Stavby I - SO 101 až SO 104, SO 201, SO 202 a Stavby II – SO II 101. 

Do výpo�tu byly uvažovány výše uvedené po�ty stavebních stroj� s akustickými parametry a s 
dobou nasazení 14 hodin (nejnep�ízniv�jší situace). 

 

Tab. �.  55: Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro soub�h  výstavby stavebních  
objekt�  Stavby I a  II 

Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,S (dB) 
Výp. 
bod 

Výška 
bodu  nad 
terénem Stacionární zdroje Automobilová 

doprava 
Stacionární liniové 

zdroje 

Hygienický limit 
dle.148/2006 Sb. 

(dB) 

VB1 3,0 m - 36,7 36,7 65 

 6,0 m - 38,2 38,2 65 

VB2 3,0 m - 36,4 36,4 65 

 6,0 m - 37,9 37,9 65 

VB3 3,0 m - 33,6 33,6 65 

 6,0 m - 34,5 34,5 65 

VB4 3,0 m - 37,6 37,6 65 

 6,0 m - 39,0 39,0 65 

VB5 3,0 m - 28,4 28,4 65 

 6,0 m - 28,2 28,2 65 

VB6 3,0 m - 26,6 26,6 65 

 6,0 m - 26,7 26,7 65 

VB7 3,0 m - 24,3 24,3 65 

 6,0 m - 24,3 24,3 65 

VB8 3,0 m - 23,8 23,8 65 

 6,0 m - 22,4 22,4 65 

VB9 3,0 m 59,6 29,9 59,6 65 

 6,0 m 60,2 31,5 60,2 65 

VB10 3,0 m 56,0 29,4 56,0 65 
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Vypo�tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,S (dB) 
Výp. 
bod 

Výška 
bodu  nad 
terénem Stacionární zdroje Automobilová 

doprava 
Stacionární liniové 

zdroje 

Hygienický limit 
dle.148/2006 Sb. 

(dB) 

 6,0 m 55,7 30,4 55,7 65 

VB11 3,0 m 57,4 30,1 57,4 65 

 6,0 m 55,6 29,9 55,6 65 

VB12 3,0 m 53,5 28,6 53,6 65 

 6,0 m 54,7 29,6 54,7 65 

VB13 3,0 m 53,9 27,4 53,9 65 

 6,0 m 54,4 28,5 54,4 65 

VB14 3,0 m 58,6 30,3 58,6 65 

 6,0 m 60,0 31,5 60,1 65 

VB15 3,0 m 57,0 25,4 57,0 65 

 6,0 m 58,9 27,9 58,9 65 

VB16 3,0 m 58,9 30,3 58,9 65 

 6,0 m 57,8 29,9 57,8 65 

VB17 3,0 m 59,5 31,8 59,5 65 

 6,0 m 59,8 32,5 59,8 65 

VB18 3,0 m 57,7 31,0 57,7 65 

 6,0 m 57,8 31,8 57,8 65 

VB19 3,0 m 58,2 31,1 58,2 65 

 6,0 m 58,3 32,0 58,3 65 

VB20 3,0 m 56,6 28,6 56,6 65 

 6,0 m 57,2 29,9 57,2 65 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vypo�tené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
vyvolané stavební �inností (jak z liniových tak stacionárních zdroj�) spl�ují hygienický limit dle NV 
148/2006 Sb. LAeq, S = 65 dB pro 14-ti hodinovou pracovní dobu s dostate�nou rezervou. 

Shrnutí – fáze výstavby 

Stavební �innost z výstavby zám�ru „Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – 
Stavba I a Stavba II“ je rozd�lena do n�kolika fází. V akustické situaci byly modelovány nejhlu�n�jší fáze 
výstavby p�i sou�innosti výstavby jednotlivých staveních objekt�. 

Nejnep�ízniv�jší situace je u výstavby objektu Stavby II  - SO II 103, kdy je staveništ� situováno 
do malé vzdálenosti od obytných budov. P�i této fázi výstavby je doporu�ené omezit na t�i sou�asn� 
pracující stroje v�etn� protihlukové clony resp. mobilní zást�ny výšky 5 m. 

Protihluková opat�ení ve fázi výstavby páte�ní komuniakce jsou podrobn� popsána v kapitole  D.IV 
této dokumentace. 



Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II                                                      
Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 119

P�esnost vypo�tených hodnot akustického zatížení okolní zástavby odpovídá poskytnutým 
vstupním údaj�m. Pokud dojde ke zm�nám v POV, bude nutné navržená protihluková opat�ení 
optimalizovat vzhledem k novým vstupním podklad�m. 

 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Fáze výstavby 

S odb�rem vody se po�ítá p�edevším po dobu výstavby komunikace. Bude se jednat o spot�ebu 
vody pro sociální ú�ely zam�stsnanc� staveništ� a o technologickou vodu k p�íprav� stavebních materiál� a 
k �išt�ní stavebních mechanism�. V tomto stupni projektové p�ípravy nejsou známy bilance odb�ru a 
spot�eby vody. P�edpokladem je, že se nebude jednat o nadm�rn� velké odb�ry vody, a že tyto odb�ry 
budou pouze p�echodné. Skute�ná spot�eba vody bude ur�ena na základ� zp�sobu realizace stavby, který 
navrhne vybraný dodavatel.  

P�i výstavb� nebudou provád�ny zemní práce, p�i kterých by mohla být zasažena hladina podzemní 
vody. Ta se nachází v úrovni cca 6 – 8 m pod povrchem. 

V pr�b�hu výstavby bude nutno realizovat opat�ení zabra�ující kontaminaci okolních ploch. Tato 
opat�ení jsou specifikována v kapitole D. IV Dokumentace. 

Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze p�edpokládat v objektech sociálního zázemí 
v prostorách stavebního dvora. Množství odpadních vod bude dáno po�tem pracovník�. Zp�sob nakládání s 
t�mito vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétn� bude �ešen dodavatelem stavby. Na 
stavb� budou použita chemická WC.   

Fáze provozu 

Nárok na spot�ebu vody ve fázi provozu bude p�edstavovat �išt�ní komunikace. Nebude se jednat o  
nadm�rnou spot�eby vody. 

Veškerá deš�ová voda ze zpevn�ných ploch komunikace procházející pr�myslovou zónou „Kon�v“ 
v úseku mezi Dubskou a Kralupskou ulicí (Stavba I) bude odvodn�na do nov� budované deš�ové 
kanalizace napojené na sou�asnou kanaliza�ní sí�.  

Odpadní vody z areálu pr�myslové zóny, kterou páte�ní komunikace bude procházet, jsou 
v sou�asnosti odvedeny prost�ednictvím kanalizace na �OV ve správ� ECK Generating (ECKG). 
Vzhledem k tomu, že p�evážná v�tšina území je již dnes zastav�na zpevn�nými plochami a vým�ra 
zpevn�ných ploch se oproti stávajícímu stavu zm�ní minimáln�, nelze p�edpokládat významný nár�st 
srážkových vod odvedených do kanaliza�ní sít�. Stejn� tak se nep�edpokládá významn�jší ovlivn�ní 
kapacity odd�lovacích komor na jednotné síti ve�ejné kanalizace. 

V p�ípad� Stavby II (úsek procházející pr�myslovým areálem „D�í�) dojde pouze k rekonstrukci 
stávající obslužné komunikace p�i zachování sou�asného systému odvodn�ní. 

Z hlediska ovlivn�ní jakosti vod je komunikace potenciálním zdrojem kontaminace povrchových i 
podzemních vod. Splachové vody mohou být zne�išt�ny zejména t�mito látkovými skupinami: 

• nepolárními extrahovatelnými látkami (ropnými látkami), 

• polycyklickými aromatickými uhlovodíky, monocyklickými aromatickými uhlovodíky 
(benzen, toluen, xylen), 

• toxickými stopovými prvky (olovo), 
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• r�stovými inhibitory a herbicidy, 

• složkami posypových materiál�. 

Ukazuje se, že postupujícím rozmachem využívání automobilových katalyzátor� se riziko vnosu 
toxických stopových prvk� do prost�edí, zejména Pb výrazn� snižuje. Ani vnos nepolárních 
extrahovatelných látek (ropných uhlovodík�) z úkap� pohonných systém� dopravních mechanizm� není 
p�íliš nebezpe�ný. Nebezpe�ný by ovšem mohl být jejich vnos následkem havárií. Ty samoz�ejm� není 
možné p�edvídat, a v tomto stadiu �ešení nelze ani navrhovat konkrétní sana�ní opat�ení. Proto se v tomto 
sm�ru omezujeme pouze na doporu�ení, aby se technickým �ešením minimalizovalo nebezpe�í havárií. 

Chloridová zát�ž prost�edí a vod v d�sledku zimního ošet�ení povrchu vozovek se oproti 
sou�asnému stavu zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opat�ení a mj. zavád�ním nových technologií 
použití posypových materiál� dochází v posledních letech ke snižování spot�eby chlorid�. 

Dále je nutné poznamenat, že faktorem nesporn� snižujícím biologickou nebezpe�nost aplikace 
posypových materiál� na bázi chlorid� je i to, že tyto látky budou aplikovány výhradn� v zimním období, 
t. j. v období vegeta�ního klidu a za útlumu zooplanktonu v povrchových tocích. Protože chloridové ionty 
jsou relativn� velmi pohyblivé, budou odplaveny d�íve, než se sta�í biotoxicky projevit, nejpozd�ji po 
za�átku vegeta�ní sezóny. 

Z toho d�vodu p�edpokládáme, že nár�st chloridové zát�že nebude významný.  

Pro minimalizaci dopad� je do dalšího stupn� projektové dokumentace navrženo prov��ení 
ú�innosti stávajících deš�ových usazovacích nádrží situovaných severn� od navrhované komunikace 
v zalesn�ném území Vrapického lesa, zejména s ohledem na akumulaci a zdržení deš�ových vod a dále 
z hlediska dostate�ného odstran�ní pevných ne�istot (splachy) a ropných látek. 

B�hem provozu se nep�edpokládá vznik splaškových odpadních vod.  

P�i dodržení opat�ení navržených v dokumentaci nelze p�edpokládat ovlivn�ní povrchových a 
podzemních vod v okolí navrhované páte�ní komunikace. 

5. Vlivy na p�du, horninové prost�edí, p�írodní zdroje 

Zábor p�dy 

Realizací zám�ru nedojde k do�asnému nebo trvalému záboru zem�d�lského p�dního fondu ve 
smyslu zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu, v platném zn�ní, ani k odn�tí �i 
omezení využívání pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa ve smyslu zákona �. 289/1995 Sb., o lesích, v 
platném zn�ní.  

V rámci Stavby I se p�edpokládá trvalý zábor pozemk� o celkové rozloze 18 319 m2. Do�asný 
zábor v rámci Stavby I bude realizován v období výstavby a bude p�edstavovat 5 815 m2. V rámci Stavby II 
se p�edpokládá trvalý zábor pozemk� o celkové rozloze 70 202 m2. Do�asný zábor v rámci Stavby II bude 
realizován v období výstavby a bude p�edstavovat 19 962 m2. 

Zám�r se uskute�ní na pozemcích, které jsou za�azeny do kategorie „ostatní plocha“. P�evážn� se 
jedná o zpevn�né plochy v rámci pr�myslové zóny Kladno – východ a o stávající komunikace. Vzhledem 
k tomu, že nedojde k záboru kvalitních p�d, lze vliv na p�du charakterizovat jako nevýznamný. 

Skrývka 

Skrývka do max. 0,3 m prob�hne v prostoru staveništ�. Vzhledem k tomu že jsou v tém�� celé 
ploše stavby stávající zpevn�né plochy, jedná se o úsek mezi km 0,440 – 0,510 stavby. Odt�žený materiál 
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bude odvezen a složen na do�asnou deponii, která bude z�ízena na ploše za�ízení staveništ�. P�ebyte�ný 
materiál nevyužitelný ani po zlepšení vlastností do násypu, bude odvezen na p�íslušné skládky. 

Zne�išt�ní p�dy 

Stejn� jako v p�ípad� vod lze riziko kontaminace p�dy o�ekávat pouze ve spojitosti s mimo�ádnou 
událostí v rámci silni�ní dopravy a p�epravy nákladu po komunikaci. S ohledem na skute�nost, že veškeré 
zpevn�né plochy budou vybudovány jako plochy s nepropustným asfaltovým, p�íp. betonovým povrchem a 
zne�išt�né vody z t�chto ploch budou odvád�ny p�es odlu�ova� ropných látek, je potenciální riziko 
kontaminace p�d nízké. 

Ke zne�išt�ní p�dy m�že dojít p�i výstavb� únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpe�í 
lze minimalizovat zabezpe�ením stavebních stroj� proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou 
údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpe�nostních opat�ení p�i 
manipulaci s t�mito látkami. 

Opat�ení k minimalizaci nep�íznivých vliv� na p�du zahrnuje kapitola D. IV Dokumentace. 

Vliv na zem�d�lské využití pozemk� 

Realizace zám�ru nebude snižovat možnost využití zem�d�lských pozemk� v okolí plánované 
komunikce.  

Vliv na horninové prost�edí 

Z inženýrskogeologického posouzení trasy páte�ní komunikace pr�myslové zóny Kladno - východ 
vyplývají pom�ry charakteristické pro siln� antropogenn� postižená území. Podloží komunikace prakticky 
v celé délce budují navážky, výjimkou je �ást komunikace v napojení pr�myslové zóny na komunikaci I/6I 
a omezený úsek v prostoru východn� od mostu p�es Libušinu ul. V t�chto �ástech trasy se místy vyskytují 
p�vodní pokryvné hlinité zeminy �i v zá�ezech horniny skalního podkladu. 

Geotechnickým problémem podloží páte�ní komunikace bude, na základ� poznatk� z dosud 
provedených pr�zkumných prací, nehomogenita navážek d�vodn� o�ekávaná v západní �ásti trasy. Dalším 
problémem mohou být prostory s nekvalitn� provedeným zhutn�ním stávajícího zemního t�lesa ve 
východní �ásti trasy. O�ekávat je lze hlavn� v místech mimo stávající hlavní obslužnou komunikaci.  

V km 0,255 až km 0,385 je komunikace vedená po hran� svahu, který je tvo�en p�evážn� 
navážkami. V sou�asné dob� se zde nachází zpevn�ná panelová plocha ur�ená pro manipulaci související 
s p�ilehlým provozem ohrani�ená plotem. V rámci zajišt�ní stability svahu zde bude zbudována i zábrana 
proti vyjetí vozidel z komunikace. Bude se jednat o betonovou konstrukci osazenou silni�ním svodidlem. 

Západní �ást plánované páte�ní komunikace (od D�ín� až po ul. Dubskou) se nachází v chrán�ném 
ložiskovém území Dubí (�. CHLÚ 07320000). P�edm�tné území bylo ovlivn�no d�lní �inností dol�, 
zrušených již ke konci 19. století. Doba, která uplynula od konce d�lní �innosti, je dostate�ná pro 
konsolidaci stávajícího terénu. 
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6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na faunu 

V�tšinu zájmového území tvo�í zpevn�né plochy a komunikace v areálu pr�myslové zóny. Toto 
území vylu�uje možnost výskytu náro�n�jších druh� živo�ich�. Z hlediska živo�išné diverzity je mnohem 
zajímav�jší komplex Vrapického lesa, který se rozkládá podél severní hranice �ešeného území.  

P�i pr�zkumech realizovaných v minulosti (DEKONTA, 2007) byl v celém komplexu Vrapického 
lesa zjišt�n výskyt 14 zvlášt� chrán�ných druh� ve smyslu Vyhlášky �. 359/1992 Sb., v platném zn�ní. 
Zvlášt� chrán�né druhy Vrapického lesa zaznamenané p�i pr�zkumu spole�nosti DEKONTA nebudou 
výstavbou páte�ní komunikace dot�eny. P�ed zpracováním dokumentace byl proveden zoologický pr�zkum 
v okolí plánované páte�ní komunikace. P�i tomto pr�zkumu byla zjišt�na p�ítomnost t�í zvlášt� chrán�ných 
druh� živo�ich� dle Vyhlášky �. 359/1992 Sb., v platném zn�ní.  

V zemní pasti byl nalezen ohrožený �melák zemní (Bombus terrestris). Nebylo však nalezeno jeho 
hnízdo a lze p�edpokládat, že do �ešeného území zaletuje pouze za potravou. Na opukové strá�ce nad 
železnicí byla zjišt�na ohrožená ješt�rka obecná (Lacerta agilis) a relativn� vzácné saran�e modrok�ídlé 
(Oedipoda coerulescens). �ešený zám�r se nedostane do st�etu se stanovišt�m opukové strán� a tedy ani 
druhy zde žijící nebudou výstavbou a provozem komunikace ohroženi. V listnatých porostech Vrapického 
lesa se také vyskytuje ohrožená veverka obecná (Sciurus vulgaris). Nelze p�edpokládat, že by zám�r 
negativn� ovliv�oval populaci veverek ve Vrapickém lese. 

Vzhledem k tomu, že zám�r p�edpokládá pouze úpravu stávající komunikace procházející 
Vrapickým lesem, nedojde k negativnímu ovlivn�ní živo�ich� vázaných na les ani k zásahu do jejich 
biotopu. Lesní komplex z�stane navíc od p�edm�tné komunikace odd�len betonovou zdí, která zde 
v sou�asnosti stojí.  

Vlivy na flóru 

V �ešeném území se nevyskytují žádné zvlášt� chrán�né druhy cévnatých rostlin ve smyslu 
Vyhlášky �. 359/1992 Sb. Nebyla zjišt�na ani p�ítomnost ohrožených druh� rostlin  uvedených v �erném a 
�erveném seznamu cévnatých rostlin �R (ed. Procházka, 2001). 

V�tšinu zájmového území tvo�í zpevn�né plochy a komunikace v areálu pr�myslové zóny. 
Minimalizace pr�myslových aktivit v dot�ené �ásti pr�myslové zóny zp�sobila, že nezpevn�né a travnaté 
plochy zarostly k�ovinami a p�edevším b�ízou bílou (Betula alba). Vyskytuje se zde i vrba jíva (Salix 
caprea) a bez �erný (Sambucus nigra) (DEKONTA, 2007). 

V rámci Stavby I bude provedeno smýcení nízkých k�ovin v prostoru u budoucího železni�ního 
p�ejezdu a p�i demolici administrativní budovy dojde rovn�ž k pokácení náletových d�evin podél východní 
a západní fasády této budovy (viz kapitola F – Fotogalerie – �ást: 4). 

V rámci Stavby II dojde ke kácení náletové zelen�, sestávající se p�evážn� z k�ovin a b�íz v míst� 
podél komunikace, p�ed halou Sochorové válcovny. Dále dojde ke kácení b�ízek a borovic s obvodem 
kmenu do 20 cm (viz kapitola F – Fotogalerie – �ást: 4). 

Z floristického hlediska se jedná o málo významnou zele�, která není nikterak udržována. Za 
p�írodn� hodnotn�jší lze považovat lesní komplex p�iléhající ze severu k �ešenému území. Do tohoto lesa 
nebude výstavba komunikace zasahovat a nedojde tak k jeho negativnímu ovlivn�ní. 



Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II                                                      
Dokumentace EIA zpracovaná dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní 

- EKOLA group, spol. s r. o. - 123

Vlivy na ekosystémy 

Navrhovaný zám�r se nachází v siln� antropogenn� ovlivn�né krajin�. V�tšinu zájmového území 
tvo�í zpevn�ná zástavba komunikací v rámci pr�myslového areálu.  

�ást páte�ní komunikace je vedena koridorem v jižní �ásti Vrapického lesa. Negativní vliv na tento 
lesní komplex je minimalizován p�ítomností betonové zdi, která v celém území ohrani�uje navrhovanou 
komunikaci. P�i zoologickém pr�zkumu zajišt�ném spole�ností EKOLA group byly ve Vrapickém lese 
zjišt�ny t�i druhy zvlášt� chrán�ných živo�ich�. Jejich výskyt však není vázán na koridor, kde bude 
realizována páte�ní komunikace. K negativnímu ovlivn�ní ekosystému lesa nedojde. 

Zám�r si vyžádá kácení náletových d�evin v t�sné blízkosti stávající komunikace v rámci 
pr�myslového areálu a kácení d�evin u fasády objektu ur�eného k demolici. Jedná se o neudržované 
náletové d�eviny, které nevytvá�í  hodnotný ekosystém.  

Plánovaná výstavba páte�ní komunikace nebude zasahovat na lesní ani zem�d�lskou p�du. 

Lze konstatovat, že k ovlivn�ní hodnotných ekosystém� vlivem realizace navrhované páte�ní 
komunikace nedojde. 

Vlivy na systém NATURA 2000 

V území plánovaného zám�ru ani v jeho širším okolí se nenachází žádné lokality NATURA 2000. 
V souladu s ustanovením § 45i zákona �. 114/1992 Sb., v platném zn�ní lze vylou�it významný vliv 
navrhovaného zám�ru na evropsky významné lokality a pta�í oblasti stanovené p�íslušnými vládními 
na�ízeními. Stanovisko orgánu ochrany p�írody k hodnocení d�sledk� koncepcí a zám�r� na evropsky 
významné lokality a pta�í oblasti je sou�ástí textových p�íloh v kapitole F dokumentace. 

 

7. Vlivy na krajinu 
Krajinný ráz, kterým je zejména p�írodní, kulturní a historická charakteristika místa �i oblasti, je 

chrán�n p�ed �inností snižující jeho estetickou a p�írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umis�ování a povolování staveb, mohou být provád�ny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvk�, zvlášt� chrán�ných území,  kulturních dominant krajiny, harmonické m��ítko a vztahy v 
krajin�. 

Novostavba úseku páte�ní komunikace bude procházet pr�myslovou zónou Kladno – východ, kde 
p�evažují zpevn�né plochy. V tomto úseku nelze mluvit o ovlivn�ní krajinného rázu, ale spíše o charakteru 
m�stské �ásti. Realizací páte�ní komunikace se charakter m�stské �ásti nijak nezm�ní. 

Území pr�myslové zóny Kladno – východ, spolu s m�stskými �ástmi Dubí a D�í� p�ímo sousedí, 
respektive se prolíná s rozsáhlým lesním komplexem s místním názvem Svatý Ján (U Jána). V místech, kde 
cesta sousedí s lesními pozemky, byla v minulosti vybudována betonová ze	 odd�lující lesní porosty od 
komunikace a potrubního vedení. Po vybudování nové páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – 
východ bude stávající betonová ze	 zachována z d�vodu minimalizace ohrožení lesních porost� a 
zachování lesa se všemi jeho funkcemi a dále jeko zábrana pr�niku zv��e na komunikaci. 

V úseku od pr�myslového areálu ke k�ižovatce u Bušt�hradu bude páte�ní komunikace procházet 
po stávající komunikaci. Do lokálního biocentra rekonstrukce komunikace nezasáhne. Negativní ovlivn�ní 
krajinného rázu se tedy nep�edpokládá.  

Dot�ený krajinný prostor je územím s vysokým stupn�m ovlivn�ní �lov�kem. Zprovozn�ním 
plánované páte�ní komunikace v pr�myslové zón� se nijak nezm�ní krajinný ráz území. 
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Vlivy na ÚSES 

Zám�r bude realizován na dnes již funk�ních komunikacích. Z hlediska uspo�ádání ekologicky 
stabilizujících prvk� v krajin� nelze p�edpokládat jejich negativní ovlivn�ní realizací �ešeného zám�ru. Ke 
stávající komunikaci (západn� od Bušt�hradu) p�iléhá lokální biokoridor LBc 387 – U Poldi - D�í�.  

V sou�asnosti již podél biocentra prochází komunikace, která bude v rámci plánovaného zám�ru 
pouze rekonstruována. Do biocentra nebudou stavební úpravy zasahovat. P�i dodržení navržených opat�ení 
v kapitole D.IV. nebude mít zám�r negativní vliv na územní systém ekologické stability v �ešeném území. 

Vlivy na zvlášt� chrán�ná území, p�írodní parky, VKP 

Posuzovaný zám�r není v p�ímém kontaktu s žádným chrán�ným územím ve smyslu §14 zákona �. 
114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní. V blízkosti navrhovaného zám�ru se nenachází 
žádné p�írodní parky.  

Významné krajinné prvky, které by potenciáln� mohly být ovlivn�ny výstavbou, resp. rekonstrukcí 
plánované komunikace jsou D�etovický potok, Bušt�hradský potok a jeho údolní niva a Vrapický les. 
D�etovický potok protéká zástavbou Kladna od jihu k severu a k �ešenému zám�ru se p�ibližuje v míst� 
plánované rekonstrukce mostu p�es Kralupskou ulici. Potok je v �ešeném území p�evážn� zatrubn�n a 
s vlastní výstavbou nep�ijde do styku. P�esto je t�eba p�i výstavb� dodržovat navržená opat�ení 
k minimalizaci možných vliv� na vodu. 

Bušt�hradský potok, resp. jeho údolní niva je v sou�asnosti p�emost�n stávající komunikací 
III/00719. Povrch komunikace se bude v rámci plánovaného zám�ru rekonstruovat, avšak stavební práce 
budou probíhat na zpevn�ných plochách komunikace a p�i dodržení opat�ení nelze p�edpokládat negativní 
ovlivn�ní toku a údolní nivy. 

Navrhovaná páte�ní komunikace bude procházet v koridoru, který protíná jižní �ást Vrapického 
lesa. Tento koridor je v sou�asnosti tvo�en panelovou komunikací a potrubím podél a je ohrani�en cca 3 m 
vysokou betonovou zdí. Zám�r p�edpokládá rozší�ení a úpravu povrchu stávající panelové komunikace a do 
vlastního komplexu Vrapického lesa nezasáhne. Stávající betonová ze	 bude zachována, aby se zabránilo 
vbíhání zv��e do vozovky. Zárove� bude sloužit jako protihluková clona.  

8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vliv na hmotný majetek 

P�i novostavb� komunikace v úseku mezi k�ižovatkami I a II dojde k minimálnímu omezení 
automobilového provozu, jelikož je trasa je vedena p�evážn� mimo ve�ejn� p�ístupné komunikace a 
všechny sousedící objekty budou mít zajišt�n p�íjezd.  

Stavba provád�ná na stávající betonové komunikaci (úsek mezi k�ižovatkou II a mostem) bude 
provád�na po polovinách a po úsecích aby byla zachována možnost p�íjezdu k okolním budovám. Tomuto 
ú�elu budou p�izp�sobena i dopravn� inženýrská opat�ení, která budou sou�ástí dalšího stupn� projektové 
dokumentace. 

Plánovaný zám�r p�edpokládá p�eložky celé �ady inženýrských sítí. Tyto p�eložky jsou podrobn� 
popsány v kapitole B. II. 4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. 

Významné negativní ovlivn�ní hmotného majetku vlivem navrhované páte�ní komunikace se 
neo�ekává. 
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Vliv na kulturní památky 

Území, kterým bude vedena plánovaná komunikace, p�edstavuje tzv. tradi�ní sídelní území. Jde 
tedy o oblast s relativn� plynulou kontinuitou osídlení od paleolitu až po období vrcholného st�edov�ku, 
kde se setkáváme se stopami lidské p�ítomnosti pom�rn� velmi �asto. Je možné, že v pr�b�hu stavebních 
prací m�že dojít k u�in�ní archeologického nálezu. Pravd�podobnost je však pom�rn� malá, nebo� v území 
p�evažují antropogenní navážky a v�tšina stavebních prací bude spo�ívat v rekonstrukci stávající vozovky.  

Pokud dojde b�hem stavebních prací k u�in�ní archeologického nálezu, je stavebník povinen 
umožnit oprávn�né organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. 

�ešeným zám�rem nebudou ovlivn�ny žádné kulturní památky.  
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II. Komplexní charakteristika vliv� zám�ru na životní prost�edí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti 
p�eshrani�ních vliv� 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vliv� na podklad� metodiky 
vyhodnocování vliv� na životní prost�edí, která byla výstupem projektu Program pé�e o životní prost�edí 
pro rok 1998 (projekt PPŽ/480/1/98). Metodika byla uve�ejn�na v �asopise EIA �. 1-4/2001. 

Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z ur�ité �ásti charakterizovat velikostí a rozsahem 
zm�ny v životním prost�edí v absolutních �i relativních hodnotách v prostorových sou�adnicích v ur�itém 
�ase. P�i hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné p�ihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by 
m�la zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace zám�ru, tak i z hlediska �asového 
p�sobení vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu m�že existovat �ada 
nejasností a rizik, spojených se skute�ností, že nap�. �ada vyhodnocení se opírá o matematické výpo�ty, 
které mohou být zatíženy ur�itými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. 
Nezanedbatelným kritériem pro stanovení významnosti je zájem ve�ejnosti (resp. obcí nebo státní správy). 
Uvedené kriterium však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, a to zejména z hlediska 
primárního posouzení skute�nosti, zda p�edpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními 
d�vody z hlediska respektování zájm� ochrany životního prost�edí. Princip stanovení významnosti musí 
zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany proti p�sobení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu zám�ru 
posuzuje zám�r p�edložený oznamovatelem v�etn� jím navržených prvk� technické ochrany. Teprve p�i 
zpracování vlastní dokumentace vede ke zjišt�ní významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v �ad� p�ípad� 
mohou práv� doporu�ení dokumentace sm��ovat k eliminaci zjišt�ných vliv�. Proto je mezi kriterii zvoleno 
i kriterium realizovatelné možnosti ochrany. 

Pozn.: Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo +1, nemusí se �asový rozsah vlivu 
charakterizovat. 

 

Tab. �.  56: P�ehled vliv� zp�sobených provozem páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – 
východ (+ vliv nastane, - vliv nenastane) 

Fáze zám�ru Vliv 

Výstavba Provoz 

Zm�na �istoty ovzduší + + 

Zm�na mikroklimatu - - 

Zm�na kvality povrchových vod - - 

Zm�na kvality podzemních vod - - 

Vliv na povrchový odtok a zm�nu �í�ní sít� + + 

Ovlivn�ní režimu podzemních vod, zm�ny ve vydatnosti zdroj� a zm�ny hladiny podzemní 
vody 

- - 

Zábor ZPF - - 

Zábor PUPFL - - 

Zm�ny �istoty p�d - - 
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Fáze zám�ru Vliv 

Výstavba Provoz 

Projevy eroze - - 

Svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolováním - - 

Likvidace, poškození populací vzácných  a zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a živo�ich� - - 

Likvidace, poškození strom� a porost� d�evin rostoucích mimo les + + 

Likvidace, poškození lesních porost� - - 

Likvidace, zásah do prvk� ÚSES a významných krajinných prvk� - - 

Vlivy na další významná spole�enstva - - 

Zm�ny reliéfu krajiny - - 

Vlivy na krajinný ráz - - 

Likvidace, narušení budov a kulturních památek + + 

Vlivy na geologické a paleontologické památky - - 

Vlivy spojené se zm�nou v dopravní obslužnosti + + 

Vlivy spojené se zm�nou funk�ního využití krajiny - - 

Vlivy na rekrea�ní využití území - - 

Biologické vlivy - - 

Fyzikální vlivy - hluk + + 

Vlivy spojené s havarijními stavy + + 

Vlivy na zdraví + + 

 

Tab. �.  57: Kriteria pro vyhodnocení významnosti vlivu na životní prost�edí 

významný nep�íznivý vliv -2 

nep�íznivý vliv -1 

nevýznamný až nulový vliv 0 
Velikost 

p�íznivý vliv +1 

trvalý -3 

dlouhodobý -2 �asový rozsah 

krátkodobý -1 

nevratný -3 

kompenzovatelný -2 Reverzibilita 

vratný -1 

ano -1 
Citlivost 

ne 0 

ano -1 
Mezinárodní vlivy 

ne 0 
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ano -1 
Ve�ejnost 

ne 0 

ano -1 
Nejistoty 

ne 0 

úplná 1 

�áste�ná 0,1 – 0,9 Možnost ochrany 

nemožná 0 

významný nep�íznivý vliv -8 až -11 

nep�íznivý vliv -4 až -7 

nevýznamný až nulový vliv 0 až -3 
Hodnocení významnosti 

p�íznivý vliv +1 

 

Zm�ny v �istot� ovzduší 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 

realizace zám�ru p�edstavuje nevýznamný p�ísp�vek pro vybrané polutanty ve 
vztahu k pr�m�rným ro�ním koncentracím 

 

Vliv na povrchový odtok a zm�nu �í�ní sít� 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 
 zám�rem se mírn� zm�ní povrchový odtok  
 

Likvidace, poškození strom� a porost� d�evin rostoucích mimo les 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 
 zám�r vyžaduje kácení náletových d�evin v bezprost�ední blízkosti �ešené 

komunikace, jedná se o málo hodnotné d�eviny 
 

Likvidace, narušení budov a kulturních památek 

Velikost: nevýznamný až nulový vliv {0} 
 zám�r vyžaduje likvidaci dvoupodlažní budovy v pr�myslové zón� Kladno - východ  

 

Vlivy spojené se zm�nou dopravní obslužnosti 

Velikost:  p�íznivý vliv {+1} 
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realizace zám�ru p�isp�je ke zlepšení dopravní obslužnosti pr�myslové zóny Kladno 
– východ  

 

Fyzikální vlivy: hluk 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 

p�ísp�vek zám�ru k celkové akustické situaci je pod limitními hodnotami 

 

Vlivy spojené s havarijními stavy 

Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
ovlivn�ní plochy v p�ípad� vzniku havárie nezahrnuje citlivé území, m�že však 
svými dopady ovlivnit zasažené území v n�kterých složkách životního prost�edí  

  

Vlivy na zdraví 
Velikost:  nevýznamný až nulový vliv {0} 
 navrhovaný zám�r nebude ve fázi výstavby ani provozu p�edstavovat významné 

zvýšení rizika pro lidské zdraví  
 

Koeficient významnosti 

Výpo�et koeficientu významnosti vychází ze zásady p�ímého vztahu mezi velikostí vlivu a jeho 
�asovým rozsahem. Další kriteria pokud jsou ur�ena se p�i�ítají. Možnost ochrany je stanovena jako �íslo 
mezi 0 – 1 a vyjad�uje ú�innost ochrany od 0 % (= 0) do 100 % (= 1). P�i velikosti vlivu = 0 je koeficient 
významnosti a koeficient výsledný = 0. P�i velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient 
výsledný = 1. 

Vzhledem k tomu, že navrhovaný zám�r bude tém�� ve všech vlivech, které mohou nastat, 
p�edstavovat nevýznamný až nulový vliv, bude jeho koeficient významnosti roven nule. Pouze ve vlivech 
spojených se zm�nou dopravní obslužnosti se bude jednat o pozitivní vliv a koeficient významnosti bude 
roven jedné. 
 

Záv�r 

Dle provedeného vyhodnocení významnosti vliv� navrhované páte�ní komunikace 
v pr�myslové zón� lze konstatovat, že zám�r bude p�edstavovat pouze nevýznamný vliv na �istotu 
ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, povrchový odtok, d�eviny rostoucí mimo les, budovy a 
riziko havárií. Pozitivní vliv p�inese zám�r ve zm�n� dopravní obslužnosti �ešeného území. 
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III. Charakteristika environmentálních rizik p�i možných haváriích a 
nestandardních stavech 

Možnost vzniku havárií a dopad na okolí 

Potenciální nebezpe�í, které vzniká p�i provozu posuzovaného zám�ru, je kontaminace 
povrchových a podzemních vod, p�d a podloží p�i provozu na komunikaci. 

Havárie a úniky nebezpe�ných látek, které mohou být sou�ástí p�epravovaných náklad�, lze 
považovat za významné nebezpe�í pro okolní pozemky i pro vzdálen�jší okolí komunikací. 

Nejv�tším ekologickým nebezpe�ím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olej� a jejich 
vsakování do podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí p�edevším v souvislosti s haváriemi dopravních 
prost�edk� p�epravujících nebezpe�né látky. 

Preventivní opat�ení 

Za nejú�inn�jší zp�sob omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovování podmínek 
pro p�epravu nebezpe�ných náklad�.  

K dalším opat�ením minimalizace vlivu havárie pat�í zamezení úniku látek z t�lesa komunikace. 
Jedná se o tvarování bezprost�edního okolí komunikace tak, aby v n�m byly nebezpe�né látky zachyceny a 
sanovaná plocha se tak zmenšila na minimum. Preventivním opat�ením je zvýšení plynulosti silni�ního 
provozu.  

Kombinací výše uvedených opat�ení lze docílit podstatného zlepšení stávající situace a obecn� 
nízkého rizika vzniku havárií. 

Následná opat�ení 

Pokud dojde ke kontaminaci menšího množství zeminy (úkapy, únikem nafty, únikem benzínu 
apod.), je t�eba tento zne�išt�ný materiál okamžit� odstranit a zneškodnit vhodným zp�sobem. 

V p�ípad� v�tšího úniku ropných látek je t�eba dodržovat zásady a postupy uvedené v havarijním 
plánu, zejména: 

• zabránit jakémukoliv dalšímu úniku ropných látek, tj. neprodlen� provést první zásah, který 
sm��uje k zajišt�ní požární bezpe�nosti, dále zabránit dalšímu vytékání kapaliny nejvhodn�jším 
zp�sobem, t. j. ut�sn�ní trhlin a d�r, uzav�ením ventil� apod., 

• sanovat postižené lokality materiály sajícími nebo vázajícími ropné produkty (Vapex, Kurol, 
p�ípadn� piliny, písek, rašelina, škvára apod.), 

• co nejrychleji uložit zachycené ropné produkty do vhodných nádob a následn� odvézt k 
likvidaci. 
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IV. Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, pop�ípad� 
kompenzaci nep�íznivých vliv� na životní prost�edí 

Fáze projektových p�íprav 

1. V dalším stupni projektových p�íprav je t�eba prov��it ú�innost stávajícího systému pro 
odvod�ování deš�ových vod ze zpevn�né plochy komunikace, a to zejména s ohledem na 
dostate�né odstra�ování pevných ne�istot (splachy) a ropných látek. 

2. V rámci projektu pro stavební povolení konkretizovat p�ípadnou lokalitu ukládání výkopové zeminy 
a trasy její dopravy. 

3. V rámci projektu pro stavební povolení vypracovat projekt organizace výstavby. V tomto projektu 
navrhnout taková organiza�n� provozní opat�ení pro vlastní p�ípravu pozemk� a výstavbu tak, aby 
byly minimalizovány vlivy stavebních prací a navazující dopravy na životní prost�edí a 
obyvatelstvo v okolních obcích.  

4. P�i výb�ru provád�cí firmy zohlednit otázku minimalizace vlivu na životní prost�edí. 

Fáze výstavby 

5. S látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod je t�eba nakládat v souladu se 
zákonem �. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn�ní. V p�ípad� manipulace s látkami ohrožujícími 
jakost vod je nutné pohybovat se pouze na zpevn�ných plochách.  

6. Strojní mechanismy a nákladní doprava používané ve fázi výstavby musí být udržovány ve 
vyhovujícím technickém stavu a pravideln� kontrolovány. 

7. Je nutné d�sledn� dodržovat trasy dopravy po sjednaných komunikacích, parkovat na vymezených 
plochách, s odpady manipulovat pouze na vymezených místech, apod. 

8. V pr�b�hu výstavby neskladovat ve stavebních dvorech žádné látky nebezpe�né vodám, v�etn� 
zásob pohonných hmot. 

9. V p�ípad� úniku závadných látek do terénu musí být okamžit� p�erušen únik látek do okolí. Musí 
být zabrán�no volnému odtoku látek do p�íkop�, kanalizací, povrchových tok�, zasakování do 
zeminy, atd. V rámci za�ízení staveništ� musí být k dispozici dostate�né množství sorp�ních 
prost�edk�, ochranných pom�cek a pracovního ná�iní pro pracovníky. Zne�išt�né likvida�ní 
prost�edky budou p�edány osob� oprávn�né k odstra�ování nebezpe�ných odpad�. 

10. Se stavebními odpady musí být nakládáno dle zákona �. 185/2001 Sb. v platném zn�ní. 

11. P�i kontaminaci p�dy závadnými látkami je nutno používat sorp�ních prost�edk� a ochranných 
pom�cek. 

12. P�i výstavb� a provozu zám�ru bude s odpady nakládáno v souladu se zákonem  �.185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném zn�ní. 

13. Odpady z výstavby zám�ru budou shromaž	ovány na vyhrazených shromaž	ovacích místech, 
t�íd�ny a zárove� budou pr�b�žn� odstra�ovány z místa vzniku, aby byl minimalizován jejich 
nep�íznivý vliv na životní prost�edí.  

14. V p�ípad�, že bude vyprodukováno více jak 50 kg nebezpe�ných odpad� a 50 t ostatního odpadu za 
kalendá�ní rok, je investor podle zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn�ní, povinen 
zasílat každoro�n� hlášení o druzích odpad�, jejich množství a zp�sobech nakládání s nimi 
p�íslušnému okresnímu ú�adu dle § 39 odst. 2 zákona. 
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15. P�vodce odpad� je povinen vést pr�b�žnou evidenci o odpadech a zp�sobech nakládání s nimi dle § 
39, odst. 1 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní. 

16. Správnou organizací stavebních prací a logistikou dopravy ve fázi výstavby zám�ru dbát na 
minimalizaci prašnosti. P�i suchém po�así provád�t kropení a �išt�ní komunikací za ú�elem 
omezení prašnosti v okolí stavby. 

17. Zajistit mokrý úklid dot�ených obslužných komunikací (ne�ešit jej pouze splachem, nýbrž i 
sb�rem). 

18. Všechna opat�ení provád�ná k omezení prašnosti za�adit do provozních p�edpis� stavby a zajistit 
prokazatelné seznámení pracovník� s t�mito opat�eními. 

19. Minimalizovat zne�išt�ní ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vzn�tových motor� vozidel 
udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami. 

20. Pro minimalizaci prašnosti zajistit výjezd na ve�ejné komunikace pouze �istým vozidl�m v dobrém 
technickém stavu, se zaplachtováním drobných frakcí materiálu, ut�sn�nými korbami apod. 

21. Stavební práce provád�t v dob� od 7 do 21 hod. V no�ní dob� neprovád�t stavební práce. 

22. Doporu�ené množství stavebních stroj� pro jednotlivé stavební objekty:  

• SO I 101 - 1 x bagr s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 1 x silni�ní fréza s hladinou 
akustického tlaku v 10 m LpA = 86 dB; 1 x finišer s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 
1 x vibra�ní válec s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 

• SO I 102 - 2 x buldozer s kladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 86 dB; 2 x bagr s hladinou 
akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 1 x p�dní fréza s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 
dB; 1 x autoje�áb s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 78 dB; 1 x finišer s hladinou 
akustického tlaku v 10 m LpA = 81 dB; 1 x vibra�ní válec s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 
82 dB; 

• SO I 103 - 1 x bagr s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 1 x buldozer s hladinou 
akustického tlaku v 10 m LpA = 86 dB; 1 x finišer s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 81 dB; 
1 x vibra�ní válec s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 82 dB; 

• SO I 104 - 1 x bagr s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 1 x silni�ní fréza s hladinou 
akustického tlaku v 10 m LpA = 86 dB; 1 x finišer s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 81 dB; 

• SO I 201 - 1 x bagr s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 2 x autoje�áb s hladinou 
akustického tlaku v 10 m LpA = 78 dB; 1 x finišer s hladinou akustického tlaku v 10 m LPA = 81 dB; 
1 x železni�ní je�áb s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 78 dB; 1 x vibra�ní válec s hladinou 
akustického tlaku v 10 m LpA = 82 dB; 

• SO I 202 - 1 x buldozer s kladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 86 dB; 2 x bagr s hladinou 
akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 1 x autoje�áb s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 78 
dB; 1 x vibra�ní válec s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 82 dB; 

• SO II 101 - 1 x bagr s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 1 x finišer s hladinou 
akustického tlaku v 10 m LpA = 81 dB; 

• Objekt SO II 102 - 1 x bagr s hladinou akustického tlaku v 10 m LpA = 80 dB; 1 x finišer s hladinou 
akustického tlaku v 10 m LpA = 81 dB; 

• Objekt SO II 103 -  1 x stroj s LpA v 10 m = 86 dB, 1 x stroj s LpA v 10 m = 81 dB a 1 x stroj s LpA 
v 10 m = 82 dB v�etn� clony resp. mobilní zást�ny výšky 5 m, na hranici staveništ� v blízkosti 
obytné zástavby doporu�ujeme práci jednoho stavebního stroje; 
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23.  Protihlukovou clonu, která je navržena v rámci akustické studie (p�íloha �. 1a) u objektu v ul. 
Kladenská �. p. 618/64 v Bušt�hrad� doporu�ujeme realizovat již p�ed zahájením výstavby v této 
�ásti Stavby II. 

24.   Pokud clona u objektu v ul. Kladenská �. p. 618/64 v Bušt�hrad� nebude realizována p�i výstavb� 
objektu SO II 130, je t�eba použít mobilní zást�ny výšky 5 m, minimální délka mobilní clony je 10 
m..  

25.  P�i výstavb� objektu SO II 103 je jako další možné �ešení navržení �asového harmonogramu využití 
jednotlivých stroj� tak, aby nedocházelo k sou�innosti všech 4 stavebních stroj�, ale jen nap�. 3 
sou�asn� pracujících stroj� (1 x stroj s LpA v 10 m = 86 dB, 1 x stroj s LpA v 10 m = 81 dB a 1 x 
stroj s LpA v 10 m = 82 dB). 

26.  Doporu�ujeme aby na hranici staveništ� u SO II 103 v blízkosti obytné zástavby pracoval vždy jen 
jeden stroj s max. LpA v 10 m = 86 dB.  

27. Stavební stroje a za�ízení na stavb� zvolit v souladu s Akustickou studií. P�i výb�ru dodavatele 
strojního za�ízení pro stavební práce je nutné se �ídit požadavky na maximální hlu�nost použitých 
mechanism�, jejichž �innost p�i výstavb� nezp�sobí zhoršení akustické situace a p�ekro�ení 
hygienických limit� ve vnit�ním prost�edí.  

28. P�i rekonstrukci mostu p�es komunikaci Libušina je nutné použít dilata�ní záv�ry s nízkou hlukovou 
emisí.  

29. V míst� k�ížení páte�ní komunikace s železni�ní vle�kou doporu�ujeme použít nízkohlu�ný 
p�ejezdový práh. 

30. Realizovat protihlukovou clonu v Kladn� – Dubí. Clona bude realizována oboustrann� na most� 
p�es Libušinu ulici a bude umíst�na až za železni�ní vle�ku. Podél této vle�ky bude severní �ást 
st�ny protažena dle návrhu v akustické studii (p�íloha �. 1a dokumenatce EIA) 

31. Realizovat protihlukovou clonu u objektu �. p. 618/84 v Bušt�hrad� dle návrhu akustické studie 
(p�íloha �. 1a dokumentace EIA). Výšku clony up�esnit v dalším stupni projektové dokumentace po 
projednání s dot�enými orgány státní správy. 

32. P�i výb�ru provád�cí firmy sledovat také hledisko kvality strojového vybavení a jeho úrovn� 
s ohledem na vliv na životní prost�edí. 

33. Smluvn� zajistit požadavek na provád�ní prací s ohledem na životní prost�edí. Od provád�cí firmy 
vyžadovat vypracovaný  soubor opat�ení k omezení vlivu stavby na ovzduší p�i výstavb�. 

34. Stavební práce musí probíhat v souladu se stanovenými právními p�edpisy, vyhláškami a normami 
�SN.  

35. Kácení d�evin provád�t mimo hnízdní období.  

Fáze provozu 

36. Provád�t pravidelné kontroly reten�ních usazovacích nádrží a odlu�ova�� ropných látek sloužících 
k p�ed�išt�ní deš�ových odpadních vod ze zpevn�ných ploch komunikace.  

37. V p�ípad� úniku závadných látek do terénu musí být okamžit� p�erušen únik látek do okolí. Musí 
být zabrán�no volnému odtoku látek do p�íkop�, kanalizací, povrchových tok�, zasakování do 
zeminy, atd. V rámci za�ízení staveništ� musí být k dispozici dostate�né množství sorp�ních 
prost�edk�, ochranných pom�cek a pracovního ná�iní pro pracovníky. Zne�išt�né likvida�ní 
prost�edky budou p�edány osob� oprávn�né k odstra�ování nebezpe�ných odpad�. 

38. Minimalizovat posypy komunikací solnými produkty p�i zimní údržb� komunikace. 
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39. P�i kontaminaci p�dy závadnými látkami je nutno používat sorp�ních prost�edk� a ochranných 
pom�cek. 

40. Po instalaci protihlukových opat�ení provést kontrolní m��ení hluku pro potvrzení vhodnosti 
opat�ení. 

41. P�i výstavb� a provozu zám�ru bude s odpady nakládáno v souladu se zákonem  �.185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném zn�ní. 

42. V p�ípad�, že bude vyprodukováno více jak 50 kg nebezpe�ných odpad� a 50 t ostatního odpadu za 
kalendá�ní rok, je investor podle zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn�ní, povinen 
zasílat každoro�n� hlášení o druzích odpad�, jejich množství a zp�sobech nakládání s nimi 
p�íslušnému okresnímu ú�adu dle § 39 odst. 2 zákona. 

43. P�vodce odpad� je povinen vést pr�b�žnou evidenci o odpadech a zp�sobech nakládání s nimi dle § 
39, odst. 1 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní. 

44. Pravideln� provád�t údržbu technického stavu vozovky, údržbu zelen� podél trasy komunikace a 
�išt�ní komunikace a jejího okolí. 
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
p�edpoklad� p�i hodnocení vliv� 

 

Dokumentace je zpracována v souladu se sou�asn� platnými právními p�edpisy. Údaje o stavu ŽP 
v dané lokalit� použité v této dokumentaci byly získány: 

• literární rešerší (viz. seznam použité literatury), 

• z podklad� zap�j�ených investorem, 

• jednáním s dot�enými orgány a organizacemi, 

• z územn� plánovacích dokument� a podklad�, 

• z odborn� zpracovaných studií (Akustická studie, Rozptylová studie, Inženýrsko geologický 
pr�zkum, Hodnocení zdravotních rizik), 

• terénním pr�zkumem. 

Hluk 

Výpo�et akustické situace byl proveden ve výpo�tovém programu Cadna/A verze 3.7. Tento 
software je nejrozší�en�jším výpo�tovým programem v EU, v softwaru jsou implementovány všechny 
nejpoužívan�jší výpo�tové metodiky a uživatel má možnost si vybrat pro své výpo�ty tu metodiku, která 
mu nejvíce vyhovuje. Výpo�et byl proveden podle postupu „Metodického pokynu pro výpo�et hladin 
akustického tlaku A z pozemní dopravy (VÚVA, Brno 1991)“ ve zn�ní jeho novel (2004). 

Stacionární zdroje byly po�ítány dle �SN ISO 9613. 

Program Cadna/A vyžaduje p�i vytvá�ení výpo�tového prost�edí zadání vrstevnic s danou výškou, 
parametry komunikací: podélný sklon, korekci na vícenásobný odraz, intenzity – denní, no�ní a rozložení 
dopravy, výpo�tová rychlost; budovy: výška a odrazivost – pohltivost fasády. 

Na základ� terénního pr�zkumu bylo zjišt�no, že zájmové území lze pro ší�ení hluku 
charakterizovat jako terén z �ásti odrazivý a z �ásti pohltivý.  

Ovzduší 

Výpo�et rozptylové studie byl realizován pomocí software SYMOS´97 - verze 2006, který je ur�en 
pro modelování zne�išt�ní ze stacionárních zdroj� zne�iš�ování ovzduší. Metodika, kterou software 
SYMOS´97 používá p�i modelování zne�išt�ní, byla schválena Ministerstvem životního prost�edí a byla 
vydána dne 15. dubna 1998 ve V�stníku MŽP �. 3/1998, jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší 
Ministerstva životního prost�edí �eské republiky - Výpo�et zne�išt�ní ovzduší z bodových a mobilních 
zdroj� „SYMOS´97“.  

Metodika je ur�ena pro vypracování rozptylových studií, které slouží jako podklad pro hodnocení 
kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpo�et zne�išt�ní ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od 
zdroj� a uvnit� m�stské zástavby pod úrovní st�ech budov. Základních rovnic modelu rovn�ž nelze použít 
pro výpo�et zne�išt�ní pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a p�i bezv�t�í. 

Jako nejd�ležit�jší klimatický vstupní údaj se zadává v�trná r�žice rozlišená podle rychlostí v�tru a 
teplotní stability atmosféry (slabý vítr 1,7 m.s-1; st�ední vítr 5 m.s-1 a silný vítr 11 m.s-1). Rychlostí v�tru se 
p�itom rozumí rychlost zjiš�ovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 
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VI. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které se 
vyskytly p�i zpracování dokumentace 

Hluk 

Stav sou�asné akustické situace v okolí obytných objekt� situovaných nejblíže k �ešenému území 
byl zjiš�ován výpo�tem. Pro ov��ení správnosti výpo�tového 3D modelu byla provedena ov��ovací m��ení 
hluku ve venkovním prostoru stavby v �ásti Kladna – Dubí a v západní �ásti obce Bušt�hrad. K výpo�t�m 
bylo použito programového produktu CADNA/A, verze 3.7.  

P�esnost výpo�t� odpovídá stupni rozpracovanosti projektu a podrobnosti poskytnutých vstupních 
údaj�. V n�kterých �ástech je zájmové území zna�n� morfologicky �lenité, �ímž jsou na výpo�tový model 
kladeny mnohem vyšší nároky na p�esnost vstupních dat, jako nap�. provedení most�, zá�ez� komunikace, 
dále pak na výškové kóty terénu a zástavby atd. V n�kterých lokalitách �áste�n� nekorespondovala reálná 
situace s dostupnými mapovými podklady. Dle možností byl tento stav dopln�n vlastním pr�zkumem. 

Lze p�edpokládat nejistoty výsledk� výpo�tu ± 2dB. 

 

Hodnocení zdravotních rizik - hluk 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnuteln� spojeno s ur�itými nejistotami, danými 
použitými daty, expozi�ními faktory, odhady chování populace apod. P�i hodnocení rizika hluku se 
v�tšinou setkáváme se t�emi základními okruhy nejistot: 

1. Jedna ze základních nejistot vyplývá z údaj� o intenzit� hlukové expozice – modelování je pro 
odhad hlukové expozice v�tšinou vhodn�jší než m��ení, podmínkou ale je, aby se vycházelo ze 
správných podklad�, nap�. pokud jde o intenzitu dopravy na komunikaci.  

2. Nejistota m�že být i z p�ijetí konzervativního p�ístupu s v�domím nadhodnocení pr�m�rné 
expozice a odhad rizika provedený cílen� pro nejvíce exponované objekty s v�domím, že v ostatní 
�ásti území bude situace p�ízniv�jší. 

3. Další nejistota vychází z p�esné neznalosti po�tu exponovaných osob a z míry rizika zdravotního 
postižení a z neznalosti citlivých popula�ních skupin.  

4. Není zohledn�na ani orientace oken jednotlivých objekt� v��i zdroj�m hluku, dispozi�ní �ešení 
byt�, v�ková skladba obyvatel ani doba jejich pobytu v daném míst�. 

5. Popisované vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím ú�inkem nelze považovat za absolutn� platné za 
všech podmínek. 

6. Další nejistota je zp�sobená vlivem konkrétních místních podmínek a rozdílným stupn�m 
vnímavosti a citlivosti exponované populace. 

I když bylo toto posouzení provedeno standardními postupy na základ� sou�asných znalostí a 
odborných doporu�ení uznávaných institucí je nutné upozornit na skute�nost, že se jedná o zjednodušený 
model velmi složitého, komplexního d�je ovlivn�ného mnoha prom�nnými. 

Ovzduší 

K vyhodnocení imisní zát�že zp�sobené posuzovaným zám�rem „Páte�ní komunikace 
v pr�myslové zón� Kladno – východ, Stavba I a Stavba II“ je možné konstatovat, že po�ítané emise jsou 
nadhodnoceny, nebo� jsou použity emisní faktory pro rok 2010, EURO 3. Z tohoto d�vodu je možné brát 
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maximální hodinové koncentrace pouze jako orienta�ní, jedná se o odhad na stran� bezpe�nosti výpo�tu 
rozptylové studie. 

Dále je nutno pro interpretaci vypo�tených hodnot jednotlivých polutant� zd�raznit, že se jedná o 
modelové hodnoty škodlivin. Tyto hodnoty byly vy�ísleny pro nejhorší rozptylové podmínky.  

 

Hodnocení zdravotních rizik – zne�išt�ní ovzduší 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnuteln� spojeno s ur�itými nejistotami, danými 
použitými daty, expozi�ními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z 
neopomenutelných sou�ástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny a 
kterých si je zpracovatel v�dom.  

1. Nejv�tší nejistota vyplývá z nedostate�né znalosti sou�asného imisního pozadí v hodnocené 
lokalit�. Použití odhadu pozadí imisní zát�že nemusí odpovídat skute�nosti, zvlášt� p�i hodnocení 
benzenu, kde hodnoty z imisních stanic umíst�ných ve m�stech jsou n�kolika násobn� vyšší oproti 
koncentraci mimo velká m�sta. Nejistota vyplývá i z toho, že validita modelových hodnot byla 
ov��ena pouze rozptylovou studií.  

2. Další nejistota je v nedostate�ných nebo nedostupných údajích vyplývající z úrovn� sou�asného 
v�deckého poznání vztahu mezi zne�išt�ním ovzduší a poškozením zdraví.  

3. Nejistotou p�i odhadu expozice je omezená spolehlivost vypo�tených imisních koncentrací 
použitými rozptylovými modely, nebo� v zástavb� dochází k turbulenci a zm�nám sm�ru 
vzdušných proud�, které modely nezohled�ují.  

4. Množství vdechnutého vzduchu za jednotku �asu se vyzna�uje zna�nou variabilitou dle v�ku, 
pohlaví i fyzické aktivity. V tomto hodnocení byly použity zobec�ující hodnoty. 

5. P�edpokládá se, že k expozici z ovzduší dochází prakticky nep�etržit�, není uvažováno, že v 
pr�b�hu dne dochází k rozdílným koncentracím škodlivin, rozdílné koncentrace jsou ve venkovním 
a vnit�ním prost�edí apod. 

6. Jedna z vážných nejistot hodnocení expozice je neznalost údaj� o exponované populaci (p�esné 
po�ty lidí, p�esné složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v míst� bydlišt� apod.)  

7. Ur�itá míra nejistoty je samoz�ejm� spojená i se stanovením použitých referen�ních nebo 
doporu�ených hodnot WHO a záv�r� epidemiologických studií. P�i zobec�ování výsledk� 
epidemiologických studií by m�lo být zohledn�no, že publikované práce nemusejí nutn� popisovat 
celý rozm�r studovaného problému.  

8. Velká míra nejistoty vyplývá i z použití výpo�t� z rozptylové studie pro referen�ní body podél 
posuzovaného zám�ru. V okolí obytné zástavby se budou koncentrace zne�iš�ujících látek lišit 
resp. budou nižší. 

9. Celkov� byl p�i odhadu expozice a rizika pro vylou�ení pochybností použit konzervativní zp�sob, 
který skute�nou expozici a riziko nadhodnocuje, byly použity nejvyšší vypo�tené koncentrace 
škodlivin pro celou populaci v okolí posuzovaného zám�ru.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT 	EŠENÍ ZÁM�RU 
Z hlediska zkvalitn�ní dopravní obslužnosti pr�myslové zóny Kladno - východ jsou v dokumentaci 

�ešeny t�i varianty (0, A a B), p�i�emž varianta A je �ešena ve dvou dopravních �ešeních (A1 a A2). 
Varianta 0 p�edstavuje výhledový stav v roce 2020 p�i nerealizaci navrhovaného zám�ru. Varianta A1 �eší 
výhledový stav v roce 2020 p�i realizaci zám�ru. Varianta A2 se od varianty A1 liší napojením páte�ní 
komunikace v odsunuté k�ižovatce u Bušt�hradu (dle ÚP). Varianta B �eší výhledový dopravní stav v roce 
2020, pokud by byly realizovány komunikace dle návrhu v územním plánu m�sta Kladna. V rámci 
dopravního �ešení byl posuzován i stávající stav. Analýzu dopravního zatížení komunika�ní sít� v �ešeném 
území pro jednotlivé varianty zpracovala firma CityPlan s. r. o. Tato analýza tvo�í základní vstupní materiál 
pro variantní �ešení dopravy v Dokumentaci EIA (viz p�íloha �. 5).  

P�ehled variant: 

Varianta 0  

Takzvaná nulová varianta p�edstavuje výhledový stav v roce 2020 na dot�ených komunikacích 
v p�ípad� neprovedení navrhované páte�ní komunikace. Ve výhledovém roce 2020 se p�edpokládá otev�ení 
vrátnic areálu Sochorové válcovny T�ineckých železáren (D�í�). Zárove� se po�ítá s umíst�ním zákazu 
vjezdu nákladní doprav� na Lidické ulici. Varianta rovn�ž po�ítá s realizací veškerých  staveb v �ešeném 
území dle územního plánu, krom� spojky Dubská – I/61.  Ulice Dukelských hrdin� bude rovn�ž uzav�ena 
pro vjezd nákladní dopravy. Z areálu Poldi – Hüte budou zachovány stávající výjezdy. 

 

Varianta A  

Tato varianta p�edstavuje trasu páte�ní komunikace pr�myslovou zónou Kladno – východ tak, jak 
byla �ešena v oznámení zám�ru zpracovaného firmou CityPlan s.r.o. v kv�tnu 2007. Bude se jednat o 
posouzení výhledového stavu v roce 2020. Trasu páte�ní komunikace lze rozd�lit na dv� �ásti – Stavba I a 
Stavba II. Trasa Stavba I za�íná vyúst�ním z ulice Dubské a vstupuje do staré pr�myslové zóny Kladno – 
východ (areál bývalé hut� Kon�v), dále pokra�uje p�emost�ním Kralupské ulice (resp. komunikace II/101) 
a navazuje na Stavbu II. Zde je trasa vedena areálem T�ineckých železáren a dále po stávající komunikaci 
sm�rem k Bušt�hradu. Zde bude variantn� �ešeno napojení na komunikaci I/61 (viz varianta A1 a A2).  

 

• Varianta A1 

Varianta A1 p�edstavuje výhledový stav v roce 2020 s realizací páte�ní komunikace s napojením na 
I/61 v míst� stávající k�ižovatky u vodojemu. P�edpokládá se umíst�ní zákazu vjezdu pro nákladní vozidla 
p�i vstupu silnice III/00719 do zástavby Bušt�hradu (ulice Tyršova). Varianta rovn�ž po�ítá s umíst�ním 
zákazu vjezdu nákladní doprav� na Lidické ulici. Ve výhledu roku 2020 budou realizovány veškeré  stavby 
v �ešeném území dle územního plánu, krom� spojky Dubská – I/61.  Ulice Dukelských hrdin� bude rovn�ž 
uzav�ena pro vjezd nákladní dopravy. Z areálu Poldi – Hüte budou zachovány stávající výjezdy. 

 

• Varianta A2  

Varianta A2 p�edstavuje výhledový stav v roce 2020 s realizací páte�ní komunikace s napojením na 
I/61 v míst� odsunuté k�ižovatky a spojky u vodojemu podle ÚP VÚC (bez pokra�ování na R7). 
P�edpokládá se umíst�ní zákazu vjezdu pro nákladní vozidla p�i vstupu silnice III/00719 do zástavby 
Bušt�hradu (ulice Tyršova). Varianta rovn�ž po�ítá s umíst�ním zákazu vjezdu nákladní doprav� na 
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Lidické ulici. Ve výhledu roku 2020 budou realizovány veškeré  stavby v �ešeném území dle územního 
plánu, krom� spojky Dubská – I/61.  Ulice Dukelských hrdin� bude rovn�ž uzav�ena pro vjezd nákladní 
dopravy. Z areálu Poldi – Hüte budou zachovány stávající výjezdy. 

 

Varianta B  

Varianta B p�edstavuje výhledový stav v roce 2020 bez realizace páte�ní komunikace, ale 
s realizací spojky Dubská – I/61 dle územního plánu (propojení Dubské ulice skrze pr�myslovou zónu 
Kladno – východ s vyúst�ním v k�ižovatce Libušina – Kro�ehlavská). Ve výhledovém roce 2020 se 
p�edpokládá otev�ení vrátnic areálu Sochorové válcovny T�ineckých železáren (D�í�). Zárove� se po�ítá 
s umíst�ním zákazu vjezdu nákladní doprav� na Lidické ulici. Varianta rovn�ž po�ítá s realizací veškerých  
staveb v �ešeném území dle územního plánu, krom� spojky Dubská – I/61.  Ulice Dukelských hrdin� bude 
rovn�ž uzav�ena pro vjezd nákladní dopravy. Z areálu Poldi – Hüte budou zachovány stávající výjezdy. 

   

Tab. �.  58: Stru�ný p�ehled dopravních variant posuzovaných v dokumentaci EIA 

Varianty posouzované v dokumentaci 
EIA Stru�ná charakteristika 

Varianta 0 Výhledový stav v roce 2020 bez realizace páte�ní komunikace 

Varianta A1 Výhledový stav v roce 2020 s realizací zám�ru páte�ní komunikace 
s napojením na I/61 ve stávající k�ižovatce u vodojemu 

Varianta A 

Varianta A2 Výhledový stav v roce 2020 s realizací zám�ru páte�ní komunikace s 
napojením na I/61 v odsunuté k�ižovatce u vodojemu dle ÚP VÚC 

Varianta B Výhledový stav v roce 2020 s realizací spojky Dubská – I/61 dle 
územního plánu m�sta Kladno 

 

Zákres variant je uveden v map� �. 3 v kapitole F dokumentace. 

Porovnání dopravních variant z hlediska vlivu na akustickou situaci 

Porovnání dopravních variant z hlediska ovlivn�ní akustické situace v �ešeném území je provedeno 
na základ� Akustické studie, která tvo�í p�ílohu �. 1a této dokumentace. 

 

Varianta 0 

Ve výhledovém roce 2020 budou dle výpo�t� akustické studie spln�ny hygienické limity pro starou 
hlukovou zát�ž z dopravy na pozemních komunikacích (70/60 dB) ve výpo�tových bodech v oblasti 
Bušt�hradu (VB1 – VB4) a v Kladn� – Dubí (VB11 a VB14). V ostatních výpo�tových bodech 
v Bušt�hrad� budou spln�ny hygienické limity (55/45 dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
nebo se hodnoty akustického tlaku budou pohybovat na hranici tohoto limitu. V ostatních výpo�tových 
bodech v Kladn� – Dubí budou vypo�tené hodnoty akustického tlaku nižší než hygienické limity (60/50 
dB) pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích. Ve výpo�tových bodech v oblasti Kladno – 
Kro�ehlavy (VB21 – VB24) budou ve výhledu roku 2020 p�ekro�eny hygienické limity (70/60 dB) pro 
starou hlukovou zát�ž z dopravy na pozemních komunikacích. V ostatních výpo�tových bodech budou 
hodnoty nižší než hygienické limity (60/50 dB) pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích. 
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Varianta A1 

Dle výpo�t� akustické studie dojde ve variant� A1 ve výpo�tových bodech v oblasti Bušt�hradu a 
v Kladn� – Dubí k nár�stu hladin akustického tlaku oproti variant� 0. U Bušt�hradu dojde ke zvýšení do 
0,5 dB, což je zm�na neprokazatelná sluchem ani m��ením. V Kladn� – Dubí dojde k nár�stu maximáln� 
do 3,5 dB ve dne a do 2,8 dB v noci, avšak i po nár�stu z�stanou hladiny akustického tlaku ve výpo�tových 
bodech pod limitní hodnotou 55/45 dB pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, 
že ve varinat� A1 dochází ke kumulaci hluku s železni�ní vle�kou, která prochází podél navrhované páte�ní 
komunikace, je v akustické studii navržena protihluková clona. Transparentní protihluková clona je 
navržena u dot�eného objektu v Bušt�hrad� (�. p. 618/64), kde jsou ve variant� A1 pro samotný zám�r 
p�ekro�eny hygienické limity hluku (55/45 dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích. V oblasti 
Kladno – Kro�ehlavy nedojde ve variant� A1 ke zm�n� akustické situace oproti variant� 0, avšak varianta 
je pro tuto oblast p�ínosná �áste�ným odklon�ním nákladní dopravy. 

 

Varianta A2 

Dle výpo�t� akustické studie dojde ve variant� A2 ve výpo�tových bodech v oblasti Bušt�hradu 
k poklesu hladin akustického tlaku až o 7,7 dB oproti variant� 0. S realizací navrhované protihlukové clony 
u dot�eného objektu (�. p. 618/64) budou dodrženy hygienické limity (60/50 dB) pro hluk z dopravy na 
hlavních pozemních komunikacích. Ve výpo�tových bodech v Kladn� – Dubí dojde k nár�stu maximáln� 
do 3,5 dB ve dne a do 2,8 dB v noci, avšak po nár�stu z�stanou hladiny akustického tlaku ve výpo�tových 
bodech pod limitní hodnotou 55/45 dB pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, 
že ve varinat� A2 dochází ke kumulaci hluku s železni�ní vle�kou, která prochází podél navrhované páte�ní 
komunikace, je v akustické studii navržena protihluková clona. V oblasti Kladno – Kro�ehlavy nedojde ve 
variant� A2 ke zm�n� akustické situace oproti variant� 0 avšak varianta je pro tuto oblast p�ínosná 
�áste�ným odklon�ním nákladní dopravy. 

 

Varianta B 

Varianta B nebude ovli�ovat akustickou situaci ve výpo�tových bodech v oblasti Bušt�hradu ani 
v Kladn� – Dubí. V oblasti Kladno – Kro�ehlavy dojde sice ve výpo�tových bodech (VB21 – VB24) 
k mírnému poklesu hladin akustického tlaku (do 1,3 dB), ale ve výpo�tových bodech (VB25 a VB26) 
v blízkosti komunikace tak jak je navržena v územním plánu m�sta Kladna dojde k výraznému nár�stu 
hluku až o 10 dB. Samotný zám�r by se v t�chto výpo�tových bodech  pohyboval na hranici hygienického 
limitu (55/45 dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích ve dne. V noci by byl tento limit 
p�ekra�ován. Vzhledem k umíst�ní dot�ené zástavby do blízkosti komunikace navržené v územním plánu 
by bylo problematické ochrán�ní dot�ených objekt�. 

 

Shrnutí 

Z hlediska ovlivn�ní akustické situace se jako nejp�ízniv�jší jeví varianta A1 (A2 se liší napojením 
u Bušt�hradu p�es k�ižovatku stabilizovanou dle územního plánu), nebo� v této varinat� dochází 
k nevýznamnému ovlivn�ní celkové akustické situace. Varianta A2 se jeví jako vhodný dopln�k varianty 
A1, který bude možné realizovat v rámci dalších zám�r� provád�ných p�i napl�ování územního plánu. 
Varianty A1 a A2 budou p�ínosné �áste�ným odklon�ním nákladní dopravy z dnes velmi zatížené ulice 
Kro�ehlavské. V t�chto variantách lze realizovat protihluková opat�ení, která p�isp�jí ke zlepšení celkové 
akustické situace dot�ené zástavby. 
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Varianta B se jeví pozitivn� v �ešených oblastech Bušt�hradu a Kladna – Dubí, nebo� zde neovlivní 
celkovou akustickou situaci. V oblasti Kladno – Kro�ehlavy však zp�sobí zhoršení akustické situace, které 
nelze �ešit vhodnými ochrannými opat�eními. 

Jako nejoptimáln�jší se jeví varianta A1 (navrhovaný zám�r), která by s postupnou realizací 
územního plánu Bušt�hradu m�la být dopln�na o variantu A2. Variantu B nelze vzhledem ke zhoršení 
akustické situace doporu�it.   

Porovnání dopravních variant z hlediska vlivu na ovzduší 

Porovnání dopravních variant z hlediska ovlivn�ní imisní situace v �ešeném území je provedeno na 
základ� Rozptylové studie, která tvo�í p�ílohu �. 2 této dokumentace. V následujících odstavcích jsou 
uvedeny maximální p�ísp�vky k imisní zát�ži pro jednotlivé polutanty ve variantách 0, A1, A2 a B. 

 

Tab. �.  59: Maximální p�ísp�vky k imisní zát�ži pro jednotlivé polutanty ve variantách 0, A1, A2 a B 

*  maximální 8-mi hodinová koncentrace 

 

Z tabulky vyplývá, že nejnižší p�ísp�vek pro polutant oxid dusi�itý ke stávající imisní zát�ži 
p�edstavuje Varianta A1 pro ukazatel maximální hodinová koncentrace i pr�m�rná ro�ní koncentrace. 

Z hlediska vyhodnocení jednotlivých variant vyplývá, že nejnižší p�ísp�vek pro polutant oxid 
uhelnatý ke stávající imisní zát�ži p�edstavuje Varianta 0 pro ukazatel maximální hodinová koncentrace i 

Polutant 

Maximální 
hodinové 

koncentrace 

[µg.m-3] 

Referen�ní bod 
Pr�m�rné ro�ní 

koncentrace 

[µg.m-3] 
Referen�ní bod 

NO2 2,960 20 0,1528 3 

CO 18,406 * 20 1,4045 3 

Benzen 1,306 20 0,0862 3 

V
ar

ia
nt

a 
0 

PM10 0,171 20 0,0115 3 

NO2 2,758 20 0,1510 22 

CO 18,508 * 20 1,4312 3 

Benzen 1,210 1 0,0858 20 

V
ar

ia
nt

a 
A

1 

PM10 0,168 20 0,0117 3, 22 

NO2 2,862 20 0,1530 22 

CO 19,351 * 20 1,4470 3 

Benzen 1,362 20 0,0889 20 

V
ar

ia
nt

a 
A

2 

PM10 0,177 20 0,0118 3,22 

NO2 2,951 20 0,1902 22 

CO 22,458 * 22 1,9145 22 

Benzen 1,520 22 0,1051 22 

V
ar

ia
nt

a 
B

 

PM10 0,205 22 0,0158 22 
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pr�m�rná ro�ní koncentrace. Výše p�ísp�vku je s ohledem na daný imisní limit pro 8-mi hodinovou 
koncentraci zanedbatelná. 

Z hlediska vyhodnocení jednotlivých variant vyplývá, že nejnižší p�ísp�vek pro polutant benzen ke 
stávající imisní zát�ži p�edstavuje Varianta A1 pro ukazatel maximální hodinová koncentrace i pr�m�rná 
ro�ní koncentrace.  

Z hlediska vyhodnocení jednotlivých variant vyplývá, že nejnižší p�ísp�vek pro polutant 
suspendované �ástice PM10 ke stávající imisní zát�ži p�edstavuje Varianta 0 pro ukazatel maximální 
hodinová koncentrace i pr�m�rná ro�ní koncentrace. Rozdíl ve vy�ísleném p�ísp�vku proti Variant� A1 je 
zanedbatelný. 

 

Shrnutí 

Z vyhodnocení p�ísp�vk� k imisní zát�ži pro jednotlivé varianty vyplývá, že nejvhodn�jší je 
varianta 0 a varianta A1. Jako nejoptimáln�jší se jeví varianta A1, která bude oproti variant� 0 znamenat 
snížení pr�jezd� dopravy centrem m�sta Kladna p�esunutím �ásti dopravy do pr�myslové zóny a tím i 
p�edpokládané snížení imisní zát�že vlivem dopravy. 

 

Porovnání dopravních variant z hlediska vlivu na zdraví obyvatel 

Zne�išt�ní ovzduší 

Vzhledem k vypo�teným p�ír�stk�m koncentrací NO2, které jsou o více než t�i �ády nižší než 
imisní limity, je možné konstatovat, že ani p�i velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší 
modelové hodnoty zne�išt�ní ovzduší na celou exponovanou populaci nelze p�edpokládat významné 
zvýšení rizika chronických zdravotních ú�ink� oxid� dusíku v d�sledku realizace p�edkládaného zám�ru 
v žádné z uvažovaných variant.  

Dle výsledk� modelování se v zájmové oblasti budou pohybovat p�ísp�vky k maximální 
osmihodinové imisi oxidu uhelnatého v desítkách 
g/m3,resp. maximální p�ísp�vek je 22,458 
g/m3 ve 
variant� B. P�esto nelze p�edpokládat, že by posuzovaným zám�rem byly p�ekra�ovány imisní limity pro 
osmihodinovou koncentraci CO v žádné z posuzovaných variant. 

Nejvyšší pr�m�rný ro�ní imisní p�ísp�vek zám�ru pro benzen dosahuje max. 0,1051 
g.m-3 (ve 
variant� B). Tento p�ísp�vek odpovídá celoživotnímu navýšení karcinogenního rizika (ILCR) 6x10-7. 
V ostatních variantách jsou p�ísp�vky o �ád nižší a tudíž mají i o dva �ády nižší úrove� karcinogenního 
rizika pro benzen než je p�ijatelná úrove� karcinogenního rizika. 

Je tedy z�ejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem, ani p�i konzervativním odhadu úrovn� 
imisního pozadí a vlastního imisního p�ísp�vku zám�ru v žádné z posuzovaných variant, nep�esahuje 
p�ijatelnou úrove� nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro benzen.  

Vlastní vypo�tené imisní p�ísp�vky pr�m�rných ro�ních koncentrací suspendovaných �ástic PM10 
pro jednotlivé hodnocené varianty dosahují maximálních hodnot ve variant� B (0,0158  
g.m-3). P�esto lze 
konstatovat, že nedojde k významnému navýšení denního výskytu (prevalence) bronchitidy u d�tí oproti 
sou�asnému stavu vlivem suspendovaných �ástic. Vypo�tené p�ísp�vky nebudou mít za následek ani 
významné zvýšení celkové úmrtnosti a nelze p�edpokládat ani zvýšení úmrtnosti z kardiovaskulárních a 
respira�ních p�í�in.  

 

Shrnutí 
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P�i porovnání variant z hlediska imisní zát�že se varianta A1 jeví jako nejvhodn�jší – nejnižší 
p�ísp�vek pro polutant NO2 a benzen a p�ísp�vek k imisní zát�ži suspendovanými �ásticemi PM10 je ve 
variant� A1 zanedbatelný vzhledem k nejnižšímu vypo�tenému p�ísp�vku ve variant� 0. 

 

Hluk 

V hlukové studii byla posouzena akustická situace v okolí trasy dopravních variant páte�ní 
komunikace Kladno – východ. Z výše uvedeného vyplývá, že p�ípadné možné negativní ú�inky hluku 
v denní a no�ní dob� po dlouhodobé, tj. minimáln� 10leté expozici, vypo�teným hladinám hluku LAeq,T lze 
u jednotlivých variant o�ekávat takto: 

Bušt�hrad  

• z hlediska zdravotních rizik se jeví nejvhodn�jší varianta A1 (s protihlukovou clonou u 
objektu �. p. 618/64), kdy budou spln�ny hygienické limity hluku z dopravy na pozemních 
komunikacích 55/45 dB a p�ípadn� s kombinací varianty A2 (odsunutím k�ižovatky 
v lokalit� Bušt�hrad u vodojemu dle ÚP VÚC) 

Kladno – Dubí 

• Vypo�tené hodnoty zám�ru varianty A1 s velkou rezervou spl�ují hygienické limity 
(55dB) pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní dobu a z hlediska 
negativních ú�ink� se jedná o mírné obt�žování.  

• Hlukem posuzovaného zám�ru ve variant� A1 by se nem�ly projevit žádné nep�íznivé 
ú�inky hluku ani v denní ani v no�ní dob� pro obyvatele v okolí zám�ru. 

Kro�ehlavy 

• V této �ásti Kladna dochází v sou�asné dob� k silnému obt�žování hlukem v denní dob�, 
jež m�že po dlouhodobé expozici u citlivé populace tj. u osob s hypertenzí a ICHS zvýšit 
zdravotní rizika.  

• Samotný zám�r �ešený ve variantách A1 a A2 neovlivní celkovou akustickou situaci 
v tomto �ešeném území. 

• Ve variant� B dochází ke zm�n� akustické situace v okolí �ešených komunikací oproti 
variant� 0 a to až o 10 dB. 

 

Shrnutí 

Z hlediska hodnocení zdravotních rizik expozice hluku lze vyhodnotit variantu A1 (resp. A2) jako 
nejvhodn�jší z posuzovaných variant. Po provedení navržených protihlukových opat�ení by nem�lo 
docházet posuzovaným zám�rem k p�ekra�ování hygienických limit� a je tedy možné konstatovat, že 
zm�ny v akustické situaci jsou akceptovatelné a nem�ly by zvyšovat zdravotní rizika obyvatel v okolí 
zám�ru.  
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F. DOPL�UJÍCÍ ÚDAJE 
Mapové p�ílohy  

• Mapa �. 1: P�ehledná situace (1 : 5 000) 

• Mapa �. 2: Situace rozd�lení hlavních stavebních objekt� (1 : 5 000) 

• Mapa �. 3: Varianty odvedení dopravy z pr�myslové zóny Kladno - východ (1 : 10 000) 

 

Fotogalerie 

• �ást 1: Trasa páte�ní komunikace 

• �ást 2: Pr�myslové aktivity a zát�že 

• �ást 3: P�íroda 

• �ást 4: Kácení zelen� 

 

Textové p�ílohy 

• Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu k zám�ru z hlediska územn� plánovací 
dokumentace. 

• Stanovisko p�íslušného orgánu ochrany p�írody dle § 45i odst. 1 zákona �. 114/1992 Sb. 
k ovlivn�ní evropsky významných lokalit a pta�ích oblastí. 
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ZÁV�R 
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující záv�ry: 

• Navrhovaný zám�r p�edpokládá výstavbu páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ 
za ú�elem p�ímého odvedení zejména nákladní dopravy z východní �ásti m�sta Kladna. 

• Komunikace bude z �ásti realizována jako novostavba v rámci pr�myslového areálu Kladno - 
východ, p�evážn� se však bude jednat o rekonstrukci stávající obslužné komunikace 
v pr�myslovém areálu. 

• Zám�r bude realizován p�evážn� na zpevn�ných plochách v rámci pr�myslových areál� a nebude 
p�edstavovat zábor zem�d�lské p�dy ani pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa. 

• Z hlediska �ešení dopravní situace m�sta Kladna je zám�r posuzován ve t�ech dopravních 
variantách. Tyto varianty jsou vyhodnoceny v rámci Akustické studie, Rozptylové studie a Studie 
hodnocení zdravotních rizik. 

• Na základ� výsledk� Akustické studie (p�íloha �. 1 dokumentace) lze konstatovat, že p�edložený 
zám�r nebude významn� negativn� ovliv�ovat akustickou situaci v zájmovém území. 
Z akustického hlediska je doporu�eno akceptovat variantu A1 �i A2. Ve variant� B by bylo velmi 
obtížné spln�ní hygienických limit�. 

• Z hlediska hodnocení p�ísp�vk� k imisní zát�ži je v Rozptylové studii (p�íloha �. 2 dokumentace) 
navržena realizace varianty A1, která bude znamenat snížení pr�jezd� dopravy do pr�myslové 
zóny centrem m�sta Kladna a tím i p�edpokládané snížení imisní zát�že vlivem dopravy. Vliv 
navrhovaného zám�ru z hlediska imisní zát�že lze vyhodnotit jako málo významný.  

• Na základ� provedeného vyhodnocení zdravotních rizik (p�íloha �. 4 dokumentace) se jako 
nejvhodn�jší pro realizaci jeví varianta A1 (resp. A2). Lze vyvodit záv�r, že realizace 
p�edkládaného zám�ru nep�edstavuje za p�edpokladu dodržení navržených oprat�ení významn� 
zvýšené riziko pro lidské zdraví.  

• Zdrojem informací o geologických a vodních pom�rech v �ešeném území je inženýrsko geologický 
pr�zkum pro oznámení zám�ru. Zám�r nebude p�edstavovat negativní ovlivn�ní povrchových ani 
podzemních vod. 

• Navrhovaným zám�rem nebudou dot�eny žádné prvky územního systému ekologické stability, 
významné krajinné prvky, zvlášt� chrán�ná území, p�írodní parky ani památné stromy. 

• Zásah do krajinného krajinného rázu, resp. do charakteru �tvrtí m�sta Kladna bude zcela 
nez�etelný. 

• Výstavba komunikace si vyžádá kácení náletových d�evin bez významn�jší hodnoty. Ke kácení 
d�evin je t�eba zažádat o povolení p�íslušný orgán ochrany p�írody.  

• Zám�rem nebudou ovlivn�ny zvlášt� chrán�né druhy živo�ich� dle Vyhlášky �. 395/1992 Sb., 
v platném zn�ní.  

• V p�edm�tném území nebyly zjišt�ny žádné zvlášt� chrán�né druhy rostlin dle Vyhlášky �. 
395/1992 Sb., v platném zn�ní. Zájmové území je z botanického hlediska nep�íliš hodnotné a 
realizací zám�ru nebude ohrožena rostlinná diverzita. 
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Zám�r je možno doporu�it k realizaci p�i respektování opat�ení 
navržených v dokumentaci. K realizaci lze doporu�it variantu A, a to v obou 
�ešených podvariantách A1 a A2. 
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G. VŠEOBECN� SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

P�edm�tem posuzovaného zám�ru je výstavba komunikace III. t�ídy, která zajistí zkvalitn�ní 
dopravní obslužnosti pr�myslové zóny Kladno – východ a snížení intenzit dopravy na okolních zatížených 
komunikacích.  

Zám�r je rozd�len do dvou �ástí – Stavba I a Stavba II. Stavba I bude probíhat v úseku ul. 
Kralupská – ul. Dubská a bude respektovat trasu navrženou ve zm�n� �. VI územního plánu m�sta Kladna. 
Komunikace z �ásti povede po stávající betonové vozovce a z �ásti jako novostavba. Stavba II bude 
procházet pr�myslovým areálem „D�í�“ (v sou�asné dob� Sochorová válcovna T�ineckých železáren a. s.) 
a bude kon�it k�ižovatkou u Bušt�hradu. Bude se jednat o rekonstrukci stávající komunikace.  

Z hlediska zkvalitn�ní dopravní obslužnosti pr�myslové zóny Kladno - východ jsou v dokumentaci 
�ešeny t�i varianty (0, A a B), p�i�emž varianta A je �ešena ve dvou dopravních možnostech (A1 a A2).  

 

Hluk 

Zdrojem hluku v zájmovém území je zejména doprava na pozemních komunikacích. Z hlediska 
ovlivn�ní akustické situace jsou v dokumentaci �ešeny varianty odvedení dopravy z pr�myslové zóny 
Kladno – východ. 

Z hlediska ovlivn�ní akustické situace se jako nejp�ízniv�jší jeví varianta A1 (resp. A2 – liší se 
napojením u Bušt�hradu dle územního plánu), nebo� v této varinat� dochází k nevýznamnému ovlivn�ní 
celkové akustické situace. Varianta A2 se jeví jako vhodný dopln�k varianty A1, který bude možné 
realizovat v rámci dalších zám�r� provád�ných p�i napl�ování územního plánu. Varianty A1 a A2 budou 
p�ínosné �áste�ným odklon�ním nákladní dopravy z dnes velmi zatížené ulice Kro�ehlavské. V t�chto 
variantách lze realizovat protihluková opat�ení, která p�isp�jí ke zlepšení celkové akustické situace dot�ené 
zástavby. 

Varianta B se jeví pozitivn� v �ešených oblastech Bušt�hradu a Kladna – Dubí, nebo� zde neovlivní 
celkovou akustickou situaci. V oblasti Kladno – Kro�ehlavy však zp�sobí zhoršení akustické situace, které 
nelze �ešit vhodnými ochrannými opat�eními. 

Vlastní navrhovaný zám�r (dopravní varianta A1) bude spl�ovat hygienické limity u obytné 
zástavby v Kladn� – Dubí. V Bušt�hrad� budou hygienické limity p�ekro�eny u jediného chrán�ného 
objektu (�. p. 618/64). Tento objekt je navrženo chránit protihlukovou clonou.  

Ovzduší 

Zdrojem zne�išt�ní ovzduší v zájmovém území je zejména doprava na pozemních komunikacích. 
Z hlediska imisní zát�že jsou v dokumentaci �ešeny varianty odvedení dopravy z pr�myslové zóny Kladno 
– východ. 

 

Voda 

Problematikou geologických a vodních pom�r� v �ešeném území se zabýval inženýrsko geologický 
pr�zkum, který je sou�ástí dokumentace EIA jako p�íloha �. 3. P�i dodržení opat�ení navržených 
v dokumentaci (kapitola D.IV) nebude výstavba páte�ní komunikace p�edstavovat negativní ovlivn�ní 
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povrchových a podzemních vod. Zám�rem nebude dot�ena CHOPAV Severo�eská k�ída ani PHO 
vodárenského zdroje. 

P�i výstavb� vznikne nárok na spot�ebu technologické vody a vody pro sociální ú�ely v rámci 
za�ízení staveništ�. Provoz páte�ní komunikace bude p�edstavovat nárok na spot�ebu vody ke zkráp�ní. 
Nebude se jednat o nadm�rné nároky na spot�ebu vody. 

Splaškové odpadní vody ve fázi výstavby budou vznikat ze sociálních za�ízení na staveništi. 
Deš�ové odpadní vody budou odvád�ny do kanaliza�ní sít�. Jejich nár�st nebude oproti stávajícímu 
významný. 

P�da 

Navrhovaná páte�ní komunikace nebude zasahovat na zem�d�lské pozemky ani na pozemky ur�ené 
k pln�ní funkcí lesa. Trasa páte�ní komunikace bude vedena p�evážn� po stávajících komunikacích v 
pr�myslové zón� Kladno - východ. Pozemky v zájmovém území jsou vedeny v kategorii „ostatní plocha“.  

V rámci stavby I se p�edpokládá trvalý zábor pozemk� o celkové rozloze 18 319 m2. Do�asný 
zábor v rámci stavby I bude realizován v období výstavby a bude p�edstavovat 5 815 m2. 

V rámci stavby II se p�edpokládá trvalý zábor pozemk� o celkové rozloze 70 202 m2. Do�asný 
zábor v rámci stavby II bude realizován v období výstavby a bude p�edstavovat 19 962 m2. 

Fauna, flóra, ekosystémy 

P�i botanickém pr�zkumu nebyly v trase plánované komunikace ani v její blízkosti zjišt�ny žádné 
druhy rostlin podléhající zvláštní ochran� dle Vyhlášky �. 395/1992 Sb., v platném zn�ní. Flóra zájmového 
území je zastoupena p�evážn� ruderální vegetací a náletovými d�evinami. V t�sné blízkosti stávající 
komunikace bude provedeno kácení d�evin nevelkého rozsahu. 

V rámci zoologického pr�zkumu byla v blízkosti plánovaného zám�ru zjišt�na p�ítomnost t�í druh� 
živo�ich� chrán�ných dle Vyhlášky �. 395/1992 Sb., v platném zn�ní. Jedná se o ohroženého �meláka 
zemního (Bombus terrestris), ohroženou ješt�rku obecnou (Lacerta agilis) a ohroženou veverku obecnou 
(Sciurus vulgaris). Výskyt t�chto živo�ich� je vázán zejména na okrajové partie Vrapického lesa, v�etn� 
opukové strá�ky nad železnicí. Zám�r bude realizován v koridoru stávající zpevn�né komunikace (navíc 
ohrani�eném betonovou zdí), která protíná jižní �ást Vrapického lesa a negativní ovlivn�ní živo�ich� se 
tudíž nep�edpokládá. 

Negativní ovlivn�ní flóry, fauny a ekosystém� v zájmovém území se nep�edpokládá. 

ÚSES 

V zájmovém území nejsou vymezeny žádné regionální a nadregionální prvky územního systému 
ekologické stability. Ke stávající komunikaci (západn� od Bušt�hradu) p�iléhá lokální biokoridor LBc 387 
– U Poldi-D�í�. Do biocentra nebudou stavební úpravy zasahovat. P�i dodržení navržených opat�ení 
v kapitole D.IV. nebude zám�r p�edstavovat negativní vliv na územní systém ekologické stability 
v �ešeném území. 

ZCHÚ, NATURA 2000 

Výstavbou nebude dot�en žádný registrovaný významný krajinný prvek ani významný krajinný 
prvek definovaný ze zákona. Posuzovaný zám�r není v p�ímém kontaktu s žádným chrán�ným územím ve 
smyslu §14 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní. V blízkosti 
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navrhovaného zám�ru se nenachází žádné p�írodní parky. Vliv zám�ru na evropsky významné lokality a 
pta�í oblasti lze vylou�it (viz vyjád�ení v kapitole F dokumentace). 

Krajina a krajinný ráz 

Dot�ený krajinný prostor je územím s vysokým stupn�m ovlivn�ní �lov�kem. Zprovozn�ním 
plánované páte�ní komunikace v pr�myslové zón� se nijak nezm�ní krajinný ráz území. 

Významný krajinný prvek 

Výstavbou páte�ní komunikace nebude dot�en žádný registrovaný významný krajinný prvek ani 
významný krajinný prvek definovaný ze zákona.  

Kulturní památky 

�ešeným zám�rem nebudou ovlivn�ny žádné kulturní památky. Pokud dojde b�hem stavebních 
prací k u�in�ní archeologického nálezu, je stavebník povinen umožnit oprávn�né organizaci provedení 
záchranného archeologického výzkumu. 

Zdravotní rizika 

Na základ� provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik (v p�íloze �. 4 dokumentace EIA) 
lze vyvodit záv�r, že realizace navrhované páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno - východ za 
p�edpokladu dodržení doporu�ení z akustické studie pro fázi výstavby a provozu, nep�edstavuje významn� 
zvýšené riziko pro lidské zdraví.  

Územní plán 

Z hlediska územního plánování m�sta Kladna není zám�r výstavby páte�ní komunikace 
v pr�myslové zón� Kladno - východ v rozporu s jeho hlavními cíli a úkoly. Vyjád�ení p�íslušných 
stavebních ú�ad� k zám�ru z hlediska územn� plánovací dokumentace je sou�ástí dokumentace v kapitole 
H. 
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VYPO	ÁDÁNÍ P	IPOMÍNEK ZJIŠ�OVACÍHO 	ÍZENÍ 
Zám�r „Páte�ní komunikace v pr�myslové zón� Kladno – východ – Stavba I a Stavba II“ napl�uje 

dikci bodu 9.1, kategorie II, p�ílohy �. 1 k zákonu �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí 
a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. Bylo provedeno zjiš�ovací �ízení, jehož cílem bylo up�esn�ní informací týkajících se 
zám�ru.  

P�íslušný ú�ad (Krajský ú�ad St�edo�eského kraje, Zborovská 11, Praha 5) obdržel �adu 
p�ipomínek a požadavk� ke zpracování dokumentace dle p�ílohy �. 4 k cit. zákonu. P�ipomínky ve 
vyjád�eních, která p�íslušný ú�ad obdržel, se týkají zejména následujících okruh� témat:  ochrana ovzduší, 
ochrana p�ed hlukem, kumulativní vlivy, ochrana lesa a vliv na ve�ejné zdraví  Dot�ené správní ú�ady a 
dot�ené územní samosprávné celky se v rámci zjiš�ovacího �ízení vyjád�ili takto: 

 

1. St�edo�eský kraj 

13. 6. 2007, �. j.: 90119/2007/KUSK/7 

- souhlasí se zám�rem a nepožaduje další posuzování dle zákona �. 100/2001 Sb. 

Bez komentá�e. 

2. Magistrát m�sta Kladna, odbor životního prost�edí   

5. 6. 2007, �. j.: OŽP/4717/07 

- Z hlediska zákona �. 289/2001 Sb., o lesích, požaduje zachování stávající betonové zdi nebo 
vybudování jiné zábrany z d�vodu minimalizace ohrožení lesních porost� a zachování lesa 
se všemi jeho funkcemi a dále jako zábranu proti pr�niku zv��e na komunikaci. Další 
posuzování zám�ru dle zákona �. 100/2001 Sb., však není dle jejich názoru nutné. 

V prostoru Vrapického lesa bude z d�vodu minimalizace ohrožení lesních porost� zachována 
stávající betonová ze�, která bude též  zabra�ovat pr�niku zv��e na komunikaci.   

3. Krajská hygienická stanice, územní pracovišt� Kladno 

28. 5. 2007, �. j.: 1888-215/2007/K1/Hr 

- Po zhodnocení souladu p�edloženého návrhu s požadavky p�edpis� v oblasti ochrany 
va�ejného zdraví vydala KHS následující stanovisko: nenínutno pokra�ovat v projednávání 
ve smyslu zákona �. 100/2001 Sb. s tím, že výsledky hlukové studie budou ov��eny m��ením 
a pro objekt �p. 618 – Kladenská ulice, Bušt�hrad (m��icí bod �. 34) bude provedeno 
navržené protihlukové opat�ení v podob� transparentní protihlukové clony a na jižní a 
západní hranici pozemku �. kat. 892/1 a to takové, že stavební výška clony bude alespo� 2,1 
m nad terénem. Uvedené opat�ení je nutné p�es malý p�ísp�vek nového hluku 
z automobilového povozu v hodnot� 0,2 dB v denní i no�ní dob�, nebo
 hlukové pozadí již 
v sou�asnosti p�ekra�uje povolené hygienické limity 60 dB v denní a 50 dB v no�ní dob� a 
každé i sebemenší navýšení je tedy nep�ípustné. 

V rámci dokumentace byla zpracována nová akustická studie, která prokázala p�ekro�ení 
hygienických limit� u p�edm�tného objektu �. p. 618/64  v  Kladenské ulici. V akustické studii je navržena 
ochrana tohoto objektu transparentní protihlukovou  clonou.  
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4. �eská inspekce životního prost�edí, oblastní inspektorát Praha 

 5. 6. 2007, �. j.: 41/�I/0715394.01/07/PVB 

- Požaduje doplnit oznámení o vliv nárustu srážkových vod svedených do ve�ejné kanalizace 
v oblasti „Kon�v“ s následným p�ípadným vlivem na kapacitu odd�lovacích komor na 
jednotné síti ve�ejné kanalizace. 

Odpadní vody z areálu pr�myslové zóny, kterou páte�ní komunikace bude procházet, jsou 
v sou�asnosti odvedeny prost�ednictvím kanalizace na �OV ve správ� ECK Generating (ECKG). Vzhledem 
k tomu, že p�evážná v�tšina území je již dnes zastav�na zpevn�nými plochami a vým�ra zpevn�ných ploch 
se oproti stávajícímu stavu zm�ní minimáln�, nelze p�edpokládat významný nár�st srážkových vod 
odvedených do kanaliza�ní sít�. Stejn� tak se nep�edpokládá významn�jší ovlivn�ní kapacity odd�lovacích 
komor na jednotné síti ve�ejné kanalizace. 

5. Krajský ú�ad St�edo�eského kraje, odbor životního prost�edí a zem�d�lství, orgán 
ochrany p�írody 

8. 8. 2007, �. j.: 119056/2007/KUSK 

- P�i dot�ení biotopu zvlášt� chrán�ných druh� je zapot�ebí, p�ed zapo�etím realizace 
zám�ru, zažádat p�íslušný orgán ochrany p�írody o ud�lení vyjímky ze zákaz�  u zvlášt� 
chrán�ných druh� dle § 56 zákona �. 114/1992 Sb. 

V rámci zpracování dokumentace EIA byl proveden zoologický pr�zkum v území �ešeného zám�ru 
a v jeho okolí. P�i tomto pr�zkumu byla zjišt�na p�ítomnost t�í zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich� dle 
Vyhlášky �. 359/1992 Sb., v platném zn�ní. V zemní pasti byl nalezen ohrožený �melák zemní (Bombus 
terrestris). Nebylo však nalezeno jeho hnízdo a lze p�edpokládat, že do �ešeného území zaletuje pouze za 
potravou. Na opukové strá�ce nad železnicí byla zjišt�na ohrožená ješt�rka obecná (Lacerta agilis) a 
relativn� vzácné saran�e modrok�ídlé (Oedipoda coerulescens). �ešený zám�r se nedostane do st�etu se 
stanovišt�m opukové strán� a tedy ani druhy zde žijící nebudou výstavbou a provozem komunikace 
ohroženi. V listnatých porostech Vrapického lesa se také vyskytuje ohrožená veverka obecná (Sciurus 
vulgaris). Nelze p�edpokládat, že by zám�r negativn� ovliv�oval populaci veverek ve Vrapickém lese. 
Zám�rem nebude dot�en biotop zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich�. 

V rámci zpracování dokumentace EIA byl proveden botanický pr�zkum v území �ešeného zám�ru a 
v jeho okolí. P�i tomto pr�zkumu nebyla zjišt�na p�ítomnost zvlášt� chrán�ných druh� rostlin dle Vyhlášky 
�. 359/1992 Sb., v platném zn�ní. Zám�rem nebude dot�en biotop zvlášt� chrán�ných druh� rostlin. 

6. pan Václav Levý (Bude�ská 343, 272 03 Kladno – D�í�) 

- zásadn� nesouhlasí se zám�rem z d�vodu zhoršení životního prost�edí, zvýšení hodnot hluku 
a prachu v lokalit� D�í� „Na šestém“ a D�í�. Tyto hodnoty jsou zhoršovány provozem 
elektrárny, separací odpadu a železni�ní vle�kou. Zajímá jej jaká je povolená minimální 
vzdálenost obytných dom� od této silnice, která se stane pr�tahovou komunikací. Mimojiné 
se touto komunikací znateln� naruší klidná �ást lesa. V po�átích úvahy o této stavb� byla 
jiná varianta trasy, která míjela D�í� na jižní stran�. 

Ov��ení možnosti zhoršení životního prost�edí zvýšením hluku a prachu v lokalit� D�í� „Na 
šestém“ a D�í� bylo provedeno v odborných  studiích – Akustické a Rozptylové. Potenciálním vlivem na 
zdraví obyvatel se zabývala studie Hodnocení zdravotních rizik. Ze záv�r� studií vyplývá, že navrhovaný 
zám�r nebude významn� negativn� ovliv�ovat akustickou a rozptylovou situaci v �ešeném území a nebude 
mít negativní vliv na zdraví obyvatel.  
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Minimální vzdálenost obytných dom� od komunikace III. t�ídy je stanovena ochranným pásmem 
komunikace, které je 15 m od osy p�ilehlého jízdního pruhu mimo souvisle zastav�né území. Pro 
komunikace v intravilánu dle zákona �. 13/1997 Sb. v platném zn�ní není ochranné pásmo stanoveno. 

Lze se domnívat, že k narušení klidné �ásti lesa nedojde. V jižní �ásti Vrapického lesa se nachází 
koridor, který je ohrani�en betonovou zdí výšky cca 3 m. Tato betonová ze� z�stane v celém rozsahu 
zachována. V rámci koridoru dnes prochází panelová komunikace, železni�ní vle�ka a potrubní vedení. 
Panelová komunikace bude využívána bez ohledu na realizaci navrhovaného zám�ru, nebo	 se p�edpokládá 
zpr�jezdn�ní areálu otev�ením vrátnic. Rekonstrukcí povrchu této komunikace bude významn� snížena 
emisní hodnota akustického tlaku vyvolaná kontaktem kola s povrchem vozovky. 

Dokumentace p�edkládá variantní �ešení dopravní situace.  

7. Petr a Milada Bendlovi 

6. 6. 2007 

- Ve vyjád�ení vznesli obavy, že v míst� k�ížení páte�ní komunikace s ulicí Libušina, která 
míjí v nevelké vzdálenosti jejich �tvr
 Na Šestém p�inese již dnes nadm�rn� zatížené oblasti 
(hlavn� v Bude�ské ulici) další hlukovou a imisní zát�ž. Silnice má míjet zástavbu na 
vyvýšeném míst�. Proto žádají výstavbu ochranné zdi. 

Ov��ení možnosti zhoršení životního prost�edí zvýšením hluku a prachu v lokalit� D�í� „Na 
šestém“ a D�í� bylo provedeno v odborných  studiích – Akustické a Rozptylové. V dot�ené lokalit� je 
navržena výstavba protihlukové clony. Potenciálním vlivem na zdraví obyvatel se zabývala studie 
Hodnocení zdravotních rizik. Ze záv�r� studií vyplývá, že navrhovaný zám�r nebude p�i realizaci 
navržených opat�ení významn� negativn� ovliv�ovat akustickou a rozptylovou situaci v �ešeném území a 
nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel.  

8. Místní agenda 21 – pan Vít Fran�k a Mgr. Tomáš Gremlica 

 11. 6. 2007 

- Vznesli k oznámení zám�ru �adu p�ipomínek, pro které požadují p�epracování oznámení 
zám�ru tak, aby dokument obsahoval údaje odpovídající skute�nosti, nástin možných 
variant, v�etn� od�vodn�ní zvolené varianty a aby byl pln� v souladu s požadavky zákona �. 
100/2001 Sb. Ve vyjád�ení mj. uvád�jí, že oznámení ne�eší napojení zamýšlené komunikace 
na silnici I/16 v prostoru stávající k�ižovatky „U Vodojemu“ na západním okraji m�sta 
Bušt�hrad, ne�eší k�ížení komunikace s železni�ní vle�kou (zvýšená hlu�nost a emise), 
ignoruje obydlená p�ilehlá území – ulice Bude�ská, Karla �apka, Horymírova, Jeseniova (v 
sou�asnosti je v t�chto místech hluková zát�ž na hranici povolených hodnot). Dále uvádí 
nesrovnalosti v p�edpkládaných intenzitách silni�ní dopravy a požaduje odkazem na zn�ní § 
6 odst. 2 zákona �. 100/2001 Sb. variantní �ešení, které dle jejich vyjád�ení m�lo být sou�ástí 
oznámení. 

Dokumentace p�edkládá variantní �ešení dopravní situace. Na základ� záv�r� jednotlivých 
odborných studií  (Akustická studie, Rozptylová studie, Hodnocení zdravotních rizik) se jako nejvhodn�jší 
jeví varianta A1 (resp. A2) tj. realizace páte�ní komunikace.  

Napojení navrhované páte�ní komunikace na silnici I/61 u vodojemu je �ešeno okružní k�ižovatkou. 
Dopravní varianta A2 p�edkládá napojení okružní k�ižovatkou v odsunuté poloze od zástavby Bušt�hradu 
(poloha k�ižovatky uvažovaná dle ÚPn Bušt�hradu). 
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V km 0,490 hlavní trasy páte�ní komunikace se nachází k�ížení se stávající železni�ní vle�kou. 
V rámci tohoto objektu bude vybudován nový chrán�ný železni�ní p�ejezd se signalizací. Vzdálenost 
nejbližšího obytného objektu od tohoto k�ížení je cca 220 m. Obytné objekty jsou navíc v��i této �ásti 
navrhované páte�ní komunikace kryty svahem pod železnicí. Na základ� t�chto skute�ností nelze 
p�edpokládat, že by docházelo k ovlivn�ní akustické situace. V akustické studii je doporu�eno použít na 
p�ejezdu nízkohlu�ný p�ejezdový práh. 

Ov��ení možnosti zhoršení životního prost�edí zvýšením hluku a prachu v lokalit� D�í� „Na 
šestém“ (tedy i v ulicích Bude�ská, Karla �apka, Horymírova a Jeseniova) a D�í� bylo provedeno 
v odborných  studiích – Akustická a Rozptylová studie. Potenciálním vlivem na zdraví obyvatel se zabývala 
studie Hodnocení zdravotních rizik. Ze záv�r� studií vyplývá, že navrhovaný zám�r nebude významn� 
negativn� ovliv�ovat akustickou a rozptylovou situaci v �ešeném území a nebude mít negativní vliv na 
zdraví obyvatel.  

9. Pan Ji�í Vinkl – p�edseda OS Ob�ané D�ín� 

- Nesouhlasí s výsledky hlukové studie. V míst� p�emost�ní Libušiny ulice a úsek  komunikace 
od mostu soub�žná s ulicí Bude�skou a stejn� tak na druhou stranu podél m�stské �ásti D�í� 
je utné vybudovat protihlukové st�ny. 

V rámci dokumentace EIA byla zpracována nová akustická studie, jejíž sou�ástí je návrh 
protihlukové clony v p�edm�tné lokalit�.   
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H. P	ÍLOHA 

Dokladová �ást 
 

• P�íloha �. 1a:  Akustická studie – Hluk z provozu  

• P�íloha �. 1b:  Akustická studie – Hluk ze stavební �innosti 

• P�íloha �. 2:  Rozptylová studie 

• P�íloha �. 3:  Inženýrsko geologický pr�zkum  

• P�íloha �. 4:  Hodnocení zdravotních rizik 

• P�íloha �. 5: Analýza dopravního zatížení dopravních variant požadovaných pro                     
vypracování dokumentace EIA dle zákona �. 100/2001 Sb. 
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