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ÚVOD 
Předložené oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí (rozsah dle přílohy 3 zákona) – dále jen Oznámení EIA – je zpracováno pro záměr 
„II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6“. 
Záměr je rozdělen do tří technicky rozdílných úseků. Prvním je rekonstrukce a jednostranné 
rozšíření stávající silnice II/229 mezi Rakovníkem a obcí Lišany, následuje úsek obchvatu 
Lišan v podobě novostavby, vedené západně od obce a poslední úsek zahrnuje opět 
rekonstrukci a oboustranné rozšíření silnice II/229 od Lišan po plánované napojení silnice 
II/229 na stavbu mimoúrovňové křižovatky (MÚK), řešené v rámci přípravy stavby rychlostní 
silnice R6 v úseku Nové Strašecí – křižovatka I/27.  
Záměr je předložen v jedné aktivní variantě (varianta aktivní), pro porovnání emisně-imisní a 
hlukové situace je využita varianta nulová v trase stávající silnice II/229 vedené průtahem 
obcí Lišany.  
Dopravní řešení předkládaného záměru vychází z dokumentace pro územní rozhodnutí 
„Silnice II/229 – I/6, připojení na R6“ (SHB, akciová společnost, Brno).  
Oznámení EIA bylo zpracováno v Ateliéru ekologie firmy HBH Projekt spol. s r.o., ve 
spolupráci s externími specialisty z firmy ENVIROAD s.r.o. (Ing. Kryl – hluková studie, Ing. 
Tovaryš – rozptylová studie). 
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A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

1. Oznamovatel: Středočeský kraj  

2. IČ:   70891095 

3. Sídlo:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

4. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 
SHB, akciová společnost 
Štefánikova 21, 602 00 Brno 
Ing. Pavlína Vymětalová  tel.: + 420 549 123 427 p.vymetalova@hbh.cz 

 

B.  ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: 

II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6 
Kategorie II, sloupec B, bod 9.1 – Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd 
a místních komunikací I. a II. třídy. 

2. Rozsah záměru: 
– novostavba silnice II/229 (km 3,250 – 5,950) – obchvat Lišan – v délce 2,700 km, 

šířkové uspořádání S 9,5/70  
– rekonstrukce silnice II/229 (km 0,000 – 3,250 a 5,950 – 6,445) v celkové délce 

3,745 km, nové šířkové uspořádání S 9,5/70 (rozšíření o cca 2,5 m) 

3. Umístění záměru: 
kraj: Středočeský 
obec: Krupá, Lišany, Rakovník 
katastrální území: Krupá, Lišany u Rakovníka, Rakovník 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
Záměr představuje úprava a přeložka silnice II. třídy a je rozdělen na tři části. První a třetí část 
zahrnuje rekonstrukci silnice II/229, prostřední část představuje přeložku této silnice v podobě 
obchvatu obce Lišany.1 
Ve směru od Rakovníka je z technického řešení splněn požadavek navázání záměru na 
plánovaný „severní obchvat Rakovníka“. Trasa obchvatu je dosud zpracována pouze v rámci 
urbanistické studie a v současnosti se zahajují práce na DÚR této stavby. 

                                                 
1 V DÚR, která byla podkladem pro toto Oznámení EIA, je stavba rozdělena na 4 úseky. První zahrnuje 

rekonstrukci silnice II/229 od Rakovníka po nově navržený obchvat Lišan, druhý rekonstrukci silnice od 
obchvatu Lišan po úpravu v rámci R6, třetí rekonstrukci v obci Lišany a navazující úseky mimo obec až 
k přeložkám silnice II/229 navržených v rámci úrovňových křižovatek na obchvatu Lišan a čtvrtý představuje 
novostavbu obchvatu Lišan. V rámci Oznámení je z posuzování vyjmut třetí úsek (rekonstrukce v obci Lišany) 
a to po konzultaci s oddělením posuzování vlivů na ŽP odboru ŽP Středočeského kraje s odůvodněním, že se 
nejedná o rozšíření stávající silnice.  
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Ve směru od silnice I/6 je záměr napojen na úpravu silnice II/229, která bude řešena v rámci 
výstavby rychlostní silnice R6, jejíž součástí bude MÚK Krupá (křížení  R6 a II/229). 
 
Kumulace negativních vlivů s dalšími záměry se předpokládá pouze na úseku obchvatu Lišan. 
Dle platného územního plánu a zpracovaného konceptu územního plánu obce Lišany se v JZ 
části obchvatu plánuje plocha pro výrobu, jejíž využití vyvolá minimálně další zábory 
zemědělské půdy. Vazba této plochy na obchvat je zřejmá, ale kumulativní vlivy je zde nutné 
posuzovat z pohledu funkční plochy (např.v rámci zpracování SEA pro územní plán). 
Přeložku silnice II/229 (obchvat Lišan) totiž vyžaduje nevyhovující dopravní situace 
v zastavěném území, ale funkční plocha pro výrobu zde není nezbytně nutná. V ostatních 
úsecích se kumulativní vlivy nepředpokládají, což je dáno charakterem stavby, kdy se jedná o 
rekonstrukci stávající silnice.  
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí: 

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Silnice II/229 je v předmětném úseku významným regionálním dopravním spojením mezi 
městy Rakovník a Louny. Po zprovoznění rychlostní silnice R6 (Praha – Karlovy Vary) se 
význam silnice II/229, jako nejkratší spojnice mezi Rakovníkem a R6, ještě zvětší.  
Současný stav komunikace, zejména v průtahu obce Lišany, neodpovídá jejímu významu. 
Současnou situaci je nutno zlepšit jednak rekonstrukcí stávající komunikace a zejména 
vybudováním obchvatu obce Lišany, který odvede z obce nejvíce zatěžující tranzitní 
kamionovou dopravu.  

Zvažované varianty 
V rámci zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro záměr silnice II/229 
byly v úvodním úseku u Rakovníka zvažovány 2 varianty. Varianta rozšíření stávající silnice 
II/229 a varianta obcházející skladové prostory a zahrádky v oblouku západním směrem a to 
z důvodu zachování stromořadí umístěného po levé straně stávající silnice II/229. Od varianty 
vedení silnice II/229 formou přeložky bylo upuštěno a to z následujících důvodů: 

- nesoulad tohoto řešení s ÚPD VÚC Rakovnicko a ÚPD města Rakovník 
- vznik novostavby v členitém území, s negativními dopady na půdu (zbytečný zábor, 

eroze), vodu (odtokové poměry) a krajinu 
- a zejména – v dotknutém úseku silnice bylo možné navrhnout jednostranné rozšíření 

silnice na opačné straně, než se nachází stromořadí (pominul tak důvod hledat jiné 
řešení).  

V předloženém Oznámení EIA byly tedy posuzovány varianty aktivní (jedna) a nulová. Viz 
text dále. 

Stručný přehled posuzovaných variant 
Posuzovány byly varianta aktivní a pro emisně-imisní a hlukové porovnání varianta nulová.  
varianta nulová – zachování stávajícího stavu silnice II/229 
varianta aktivní – rozdělena na tři úseky, první a třetí úsek zahrnuje rekonstrukci silnice 
II/229, kdy dojde k rozšíření o cca 2,5 m a k realizaci nové konstrukce vozovky v celém 
profilu. Ve druhém úseku se jedná o novostavbu obchvatu Lišan spolu s napojením na 
stávající silnici II/229 (2 úrovňové křižovatky) a 2 mimoúrovňových křížení s místní 
komunikací ke hřbitovu a s tratí ČD.  
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Obrázek B.1: Umístění posuzovaného záměru 
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 
varianta nulová 

Varianta nulová zahrnuje stávající silnici II/229 v úseku od Rakovníka vedoucí přes Lišany 
po křížení se silnicí I/6.  

varianta aktivní 
Počátek úpravy byl stanoven na začátku zahrádkářské kolonie2 severně od města Rakovník na 
silnici II/229 směrem do Lišan do cca km 28,300 provozního staničení stávající silnice II/229.  
Rekonstrukce první části záměru (0,000 – 3,250) sleduje směrově stávající silnici II/229. Úsek 
na výjezdu z Rakovníka, kde je silnice lemována vzácným stromořadím a přístupovou 
komunikací k zahrádkám, které znemožňují jakékoliv šířkové úpravy, je navrženo řešení jako 
místní komunikace kategorie MS2 8,5/8,5/50. Dále je trasa rozšířena na kategorii S 9,5/70, 
přičemž nová osa je navržena cca 2,5 m vpravo od osy stávající silnice. Součástí rozšíření 
budou menší směrové a výškové úpravy nivelety – její vyhlazení a realizace nové konstrukce 
vozovky v celém profilu. Větší zásah do směrového řešení je pouze v úseku nebezpečné 
zatáčky u Červeného mlýna, kde bude zvětšen poloměr směrového oblouku.  
Druhá část záměru – novostavba obchvat Lišan (km 3,250 – 5,950) vede západně od obce a je 
navržena v kategorii S 9,5/70. Součástí je úrovňové křížení v km 3,729, jedná se o stykovou 
křižovatku se stávající silnicí II/229 směrem do Lišan, na přeložce silnice II/229 je pruh pro 
levé odbočení. V km 3,820 je navržen most přes místní komunikaci ke hřbitovu, v km 4,235 
most dlouhý 135 m přes Lišanský potok. Mimoúrovňové křížení s tratí ČD Žatec – Praha se 
nachází v km 5,370. Druhé úrovňové křížení se stávající silnicí II/229 směrem do Lišan je 
navrženo v km 5,579, jedná se opět o stykovou křižovatku s přeloženou silnicí II/229 s levým 
pruhem pro odbočení.  
Třetí část záměru je opět rekonstrukce stávající silnice II/229 (km 5,950 – 6,445), rozšíření 
vychází díky limitům napojení na záměry před a za a stupně rozprojektovanosti rekonstrukce 
mostu, na obě strany stávající silnice.  
Součástí obou rekonstrukcí jsou nezbytné přeložky inženýrských sítí a demolice stávajících a 
výstavba nově navržených mostů a propustků.  
 
Rozsah stavby: 
– přeložka silnice II/229 (obchvat Lišan) v kategorii S 9,5/70 v délce 2,700 km 
– rekonstrukce silnice II/229 – rozšíření na kategorii S 9,5/70 (cca o 2,5 m) v délce 

3,745 km 
– vyvolané přeložky inženýrských sítí, sjezdy na přiléhající polní cesty  
 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení: 
– zahájení: 2010 
– dokončení: 2012 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků: 
– Středočeský kraj 
– Krupá, Lišany, Rakovník 
 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat: 
územní rozhodnutí – Stavební úřad Rakovník 

                                                 
2 Začátek úpravy byl  stanoven při koordinaci s pracemi na DÚR budoucího severního obchvatu Rakovníka.  
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B.II.  ÚDAJE O VSTUPECH 
B.II.1.  PŮDA 
Posuzovaný záměr bude veden pouze přes pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) – 
ornou půdu, zahrady a trvalé travní porosty (TTP), pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(PUPFL) nebudou dotčeny.  
Výpočet trvalého záboru vychází z dostupných mapových podkladů a záborového elaborátu 
zpracovaného v rámci DÚR. Celkový zábor je ve výši 13,05 ha.  

Tabulka B.1: Vyčíslení celkového záboru 

katastrální území 
 zábor ZPF (ha) vodní plochy 

(ha) 
ostatní plochy 

(ha) orná půda 
(ha) 

zahrady 
(ha) 

TTP 
(ha) celkem

Krupá 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 
Lišany u Rakovníka 10,68 0,00 0,40 11,08 0,01 0,21 
Rakovník 1,18 0,00* 0,26 1,44 0,00* 0,05 

 

celkem  12,12 0,00* 0,66 12,78 0,01 0,25 
pozn. *  rozsah záboru je v rozmezí desítek m2 

ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF) 
Aby bylo možné posoudit míru záboru zemědělské půdy, bylo použito rozdělení na základě bonitovaných půdně 
ekologických jednotek (BPEJ) do tříd ochrany zemědělské půdy. Tyto třídy ochrany zemědělské půdy vymezuje 
metodický pokyn Odboru ochrany lesa a půdy MŽP č.j. OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996, platný dnem 1. ledna 1997. 
Dle tohoto rozdělení jsou pro zemědělskou výrobu nejcennější půdy v I. a II. třídě ochrany (viz kapitola C.II.3.). 
Zábor půdy v I. a II. třídě ochrany je uveden v následující tabulce: 

Tabulka B.1: Předběžný odhad záboru zemědělského půdního fondu 

katastrální území celkový zábor ZPF 
(ha) 

zábor v I. a II. třídě ochrany 
ha % 

Krupá 0,26 0,00 0,0 
Lišany u Rakovníka 11,08 2,26 20,4 
Rakovník 1,44 0,40 27,6 

 

celkem  12,78 2,66 20,8 
 

ZÁBOR POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍE LESA (PUPFL): 
Posuzovaný záměr nebude zabírat pozemky určené k plnění funkcí lesa (zákon o lesích 
č. 289/1995 Sb., § 3 odst.1a) – PUPFL. 
 

B.II.2.  ODBĚR A SPOTŘEBA VODY 
Navrhovaná dopravní stavba neznamená v období výstavby ani provozu významnější zatížení 
životního prostředí odběrem vody. V období výstavby se bude jednat prakticky výhradně 
o vodu pro sociální část zařízení staveniště a o vodu pro stavební technologie. 
– pitná voda pro sociální část zařízení staveniště bude odebírána z veřejných vodovodů 

v množství, které je z kapacitního hlediska nevýznamné. 
– technologická voda, například pro výrobu betonových směsí nebo pro výstavbu zemních 

konstrukcí rovněž nebude pro dotčenou oblast kapacitně významná. 
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B.II.3.  OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Období výstavby 
K odběru elektrické energie na staveništi budou zřizovány přípojky vzdušného vedení NN 
závěsnými kabely, vycházející ze stávající distribuční sítě VVN, doplněné transformátory 
v místech odběru elektrické energie. Předpokládaný příkon pro zařízení staveniště mostních 
objektů je do 50 kW, v případě hlavního stavebního dvora se uvažuje s příkonem do 200 kW. 
Skutečná spotřeba elektrické energie bude stanovena po výběru dodavatele stavby na základě 
použitých mechanizmů a technologií. 

Období provozu 
Elektrická energie nebude během provozu využívána.  

PLYN 
Období výstavby 
Zemní plyn bude využíván pro vytápění objektů hlavních stavebních dvorů, kam bude 
přiváděn středotlakým potrubím od nejbližší stávající regulační stanice. Denní předpokládaná 
spotřeba činí 100 m3. 

Období provozu 
Zemní plyn nebude při provozu využíván. 

DALŠÍ DRUHY SUROVIN 
Při výstavbě vzniknou nároky na suroviny, odpovídající charakteru stavby: 

Období výstavby 
– násypový materiál zemního tělesa – bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace 
– štěrkopísky, především pro konstrukční vrstvy vozovek – bude řešeno dovozem 

z lokálních pískoven. 
– drcené kamenivo pro betonové konstrukce a asfaltové směsi – lomy pro dovoz drceného 

kameniva budou určeny až v dalších stupních projektové dokumentace 
– materiál pro kryty vozovek – ropné asfalty a modifikační přísady, portlandský a speciální 

silniční cement. 
– ocel – především pro betonářskou výztuž a bezpečnostní zařízení (zábradlí a svodidla) 
– pohonné hmoty, oleje a maziva pro stavební mechanizmy a dopravní techniku 

Období provozu 
Ve fázi provozu je nutno uvažovat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro 
mechanizmy údržby dvoupruhové silnice v předpokládaném množství cca 2 tuny pro jeden 
stroj za rok. 
Dále je nutno zahrnout do spotřeby surovin posypový materiál zimní údržby, tj. chlorid sodný 
v množství cca 1 kg na metr čtvereční vozovky a drcené kamenivo v množství cca 10x 
větším. 
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B.II.4.  NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

VÝSTAVBA  
Vzhledem k charakteru záměru – rekonstrukci a výstavbě přeložky silnice II/229 bude při 
stavbě vyloučen veřejný provoz po stávající silnici. Stavba bude rozdělena na dvě fáze, pro 
které budou vymezeny objízdné trasy. V první fázi, kdy se bude rekonstruovat úsek 
Rakovník – začátek obchvatu Lišan, bude objízdná trasa do Lišan vedena přes Lužnou (silnice 
II/237 a III22915). V druhé fázi výstavby, v úseku začátek obchvatu Lišan po konec 
rekonstrukce u Krupé, bude objízdná trasa z Lišan do Krupé vedena přes Lužnou II a 
Krušovice, další objížďka do Krupé přímo z Rakovníka bude možná přes Olešnou a 
Chrášťany. V rámci závěrečné fáze dojde k rekonstrukci vozovky v obci Lišany, zároveň 
budou odstraněny i poruchy vyvolané staveništním provozem během dvou předchozích fází.    

INTENZITY DOPRAVY 
Intenzity dopravy na posuzované silniční síti byly vypočítány z údajů převzatých 
z celostátního sčítání dopravy z roku 2005 a příslušných růstových koeficientů, s přihlédnutím 
k rozložení dopravy na stávající a budoucí silniční síti.  
Prognóza je uvažovaná bez dopadu realizace rychlostní silnice R6, aby všechny modely a 
navržená opatření vycházely z dopadů, které vyvolá posuzovaný záměr a ne realizace R6. 
Navýšení dopravy na II/229 vlivem realizace R6 a následné dopady, by měly být řešeny 
v rámci přípravy této rychlostní silnice. 
 
Hodnoty intenzit v  tabulkách jsou obousměrně za 24 hodin. 
 

Tabulka B.2: Intenzity dopravy při zachování stávajícího stavu – varianta nulová 

úsek vozidla rok 
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

 silnice II/229 
Rakovník –  
Krupá (R6) 

osobní 2 409 2 867 3 204 3 445 3 614 3 758 3 927
těžká 1 320 1 399 1 452 1 518 1 558 1 597 1 637
celkem 3 729 4 266 4 656 4 963 5 171 5 355 5 563

 

Tabulka B.3: Intenzity dopravy– varianta aktivní 

úsek vozidla rok 
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

 silnice II/229 

Rakovník – Lišany 
osobní 2 409 2 867 3 204 3 445 3 614 3 758 3 927
těžká 1 320 1 399 1 452 1 518 1 558 1 597 1 637
celkem 3 729 4 266 4 656 4 963 5 171 5 355 5 563

Lišany – obchvat  
osobní 2 169 2 581 2 885 3 102 3 254 3 384 3 535
těžká 1 188 1 259 1 307 1 366 1 402 1 437 1 473
celkem 3 357 3 840 4 192 4 468 4 655 4 821 5 009

Lišany – Krupá (R6) 
osobní 2 409 2 867 3 204 3 445 3 614 3 758 3 927
těžká 1 320 1 399 1 452 1 518 1 558 1 597 1 637
celkem 3 729 4 266 4 656 4 963 5 171  5 355 5 563

Lišany – průtah 
osobní 240 286 319 343 360 374 391
těžká 132 140 145 152 156 160 164
celkem 372 426 464 495 516 534 555
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B.III.  ÚDAJE O VÝSTUPECH 
B.III.1.  OVZDUŠÍ 

TYPY ZDROJŮ EMISÍ 
Podle rozmístění zdroje znečištění v prostoru lze rozdělit zdroje emisí následovně: 
– bodový zdroj znečištění 
– liniový zdroj znečištění 
– plošný zdroj znečistění 

Období výstavby 
Záměr v úseku přeložky silnice bude v průběhu realizace působit jako svérázný plošný zdroj 
znečištění přízemní vrstvy atmosféry (prach, výfukové plyny těžkých stavebních 
mechanismů) v okolí stavebních dvorů, resp. v místech větší koncentrace stavebních prací 
(např. kolem mostních objektů). 

Období provozu 
Po realizaci bude posuzovaný záměr představovat liniový zdroj znečištění atmosféry, a to 
především plynnými exhalacemi. K nim se nutně připojí aerosoly různého složení, jejichž 
zdrojem budou chemické látky používané k udržování zimní sjízdnosti komunikace a v 
malém množství i látky související bezprostředně s automobilovým provozem (otěr 
pneumatik aj.). 
S ohledem na technický rozvoj v automobilovém průmyslu a s provedenými i očekávanými 
legislativními úpravami podmínek provozu vozidel, lze v reálné budoucnosti předpokládat 
snížení exhalací z dopravy na jednotku přepravovaného výkonu. 

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

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

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

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

Z uvedených tezí pak vyplývají dva obecné požadavky na realizátora stavby (příslušnou 
prováděcí firmu): 
– maximální zkrácení vlastní doby výstavby posuzovaného úseku silnice, 
– přísné dodržování technologické kázně a podmínek realizace, stanovených dokumentací o 

hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a následně v podmínkách příslušných 
stavebních povolení. 

Období provozu 
Zdrojem emisí (výstupů) do volného ovzduší v okolí silničních komunikací je především 
provoz motorových vozidel, vlastní povrch komunikace je pak, jako každá zpevněná plocha, 
pouze druhotným zdrojem prašnosti. 

DRUH A MNOŽSTVÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ 
Hlavními reprezentanty škodlivin emitovaných při provozu silničních motorových vozidel 
jsou oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), oxid dusičitý (NO2), suspendované částice 
(PM10), benzen (C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12). 
K výpočtu množství emisí produkovaných automobilovým provozem byly použity jednotkové 
emisní faktory osobních automobilů (eOA) resp. těžkých nákladních automobilů (eNA) 
obsažené v databázi produktu MEFA v.02 (zdroj MŽP ČR). Přehled těchto jednotkových 
emisních faktorů je uveden v následující tabulce, minimální hodnoty přísluší 0% podélnému 
sklonu vozovky, maximální hodnoty pak 6% podélnému sklonu. 

Tabulka B.4: Emisní faktory jednotkových vozidel dle MEFA 02 
 CO NOx NO2 PM10 C6H6 C20H12 

rok 2010 
eOA 0,5456 – 0,9678 0,3168 – 0,4525 0,0063 – 0,0091 0,0029 – 0,0029 0,0064 – 0,0096 0,5057 – 1,2692 

eNA 2,3587 – 3,3533 1,8101 - 3,1076 0,0775 – 0,1330 0,0600 – 0,0915 0,0044 – 0,0061 2,3715 – 6,9293 

Poznámka: Hodnoty emisních faktorů jsou uvedeny v jednotkách o rozměru [vozidlo⋅g/km], kromě 
benzo(a)pyrenu, který je uveden v jednotce o rozměru [vozidlo⋅µg/km]. 

Vstupní jednotkové emise eOA resp. eNA jsou zřejmě nadhodnoceny, protože MEFA02 
prognózuje měrné emise pouze k horizontu roku 2010, tzn., že výpočet očekávaných imisních 
koncentrací za tímto horizontem již nepočítá s další progresí směrem ke snižování exhalací 
z motorových vozidel, takto modelově stanovené imisní koncentrace jsou bezpečně na straně 
předběžné opatrnosti. 
Dalším vstupem potřebným pro výpočet jak celkových exhalací tak příspěvků imisních 
koncentrací je prognóza intenzit dopravy. Tyto údaje jsou uvedeny v kap.  B.II.4.  
Celkové exhalace hlavních škodlivin ECELK [t/rok] emitované pojezdem motorových vozidel 
na uvažovaných úsecích silničních komunikací jsou stanoveny podle vztahu: 

]/[)(106525,3 4 roktdueIeIE NANAOAOAcelk ⋅⋅+⋅⋅= −  

kde: IOA a INA  jsou intenzity dopravy osobních, resp. nákladních automobilů [voz/24h] 
eOA a eNA jsou jednotkové emisní faktory osobních resp. nákladních automobilů [g/km] 
du  délka dílčího úseku komunikace [km] 
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Souhrnný přehled celkových emisních příspěvků škodlivin posuzované stavby k imisnímu 
pozadí činí [t/rok]: 

Tabulka B.5: Souhrnný přehled celkových emisní příspěvků k imisnímu pozadí [t/rok] 
emitovaná škodlivina CO NOx NO2 PM10 C6H6 C20H12 

varianta nulová 
stávající trasa silnice II/229 20,270 37,888 1,393 1,194 0,141 1,6⋅10-5 
varianta aktivní 
obchvat Lišan 18,773 34,731 1,284 1,101 0,131 1,5⋅10-5 
rekonstruovaný průchod Lišan 0,503 0,717 0,040 0,035 0,003 1,1⋅10-7 
 

B.III.2.  ODPADNÍ VODY 
Během výstavby a provozu silnice budou vznikat následující typy odpadních vod: 

1. dešťové odpadní vody 
2. splaškové odpadní vody 
3. technologické a provozní odpadní vody 
4. extravilánové odpadní vody (vznikající vlivem přívalových dešťů) 

Období výstavby 
V tomto období budou odpadní vody vznikat především ze sociální části zařízení staveniště. 
Bude se jednat o splaškovou odpadní vodu. Režim jejího vzniku a zneškodnění bude 
standardní. Množství vznikajících splaškových odpadních vod bude záviset na projektu 
organizace výstavby a na postupu realizace. V žádném případě však při dodržení běžných 
norem a postupů nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Období provozu 
Za provozu odtékají ze silnice hlavně srážkové vody. Podle novely zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách, voda spadlá na zemský povrch se stává buď vodou povrchovou, nebo vodou 
podzemní, nebo vodou zvláštní, nebo vodou odpadní. Srážková voda se stává vodou odpadní 
pouze v případě, že se smísí s jinou odpadní vodou, tj., že je svedena do jednotné kanalizace. 
Jestliže je srážková voda smíšena a odváděna oddělenou, dešťovou kanalizací nebo silničními 
příkopy, je z hlediska dikce vodního zákona vodou povrchovou. Uvedený výklad však nemusí 
být příslušným vodoprávním úřadem uznán. Z výše uvedených důvodů a z důvodů 
předpokládaného znečištění úkapy ropných látek, zbytky posypových materiálů ze zimní 
údržby, oděry z pneumatik a úlety ze sypkých nákladů, je veškerá srážková voda odváděná 
z vozovky silnice (v souladu s principem předběžné opatrnosti) považována za vodu 
odpadní. 
Pro výpočet celkového množství odváděných srážkových vod z posuzovaného záměru bylo 
použito vztahu: 

Vs =  š  .  L  .  hs  .  ks Vs  ...  objem srážkových vod z úseku silnice (m3/rok) 
š     ...  šířka zpevněné plochy vozovky 
L    ...  délka posuzovaného úseku vozovky 
hs   ...  průměrný úhrn ročních srážek (m/rok) 
ks  …  odtokový koeficient – 0,9 

Celoroční úhrn srážek v řešeném území je udáván okolo 580 mm. 

Tabulka B.6: Množství vod odváděných z vozovky 
 objem srážkových vod (m3/rok) z toho za zimní období X.-III (cca 38%) 

varianta aktivní 24 652 9 368 
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V oblastech střetu záměru s ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně bude voda 
z vozovky zachycena do nepropustných zpevněných silničních příkopů a pak přes kalové 
jímky odváděna do recipientu. Jako bezpečnostní opatření v případě havárií na vozovce jsou 
před každou kalovou jímkou navrženy uzavíratelné norné stěny.  

 

B.III.3.  ODPADY 

DRUH A MNOŽSTVÍ ODPADU 
Při plánované stavbě navrhovaných silničních úseků budou vznikat odpady, které lze rozdělit 
do dvou skupin: 

1. Odpady kategorie O  –  „ostatní“. 
2. Odpady kategorie N  –  „nebezpečné“ 

Ve stávajícím stupni projektové dokumentace posuzovaného záměru není možné definovat 
přibližné množství odpadů. Podrobný Projekt nakládání s odpady z výstavby, včetně množství 
odpadů bude součástí dokumentací navazujících stupňů projektové přípravy (DSP). 

PRODUKCE ODPADŮ 
Období výstavby 
V rámci stavebních činností budou vznikat v relativně malých množstvích odpady vázané na 
provoz jednotlivých zařízení stavenišť, případně hlavního stavebního dvora, z nichž většinu 
bude nutno zařadit do kategorie nebezpečné odpady (N). Současně budou během stavby 
vznikat v relativně velkých množstvích odpady vázané na vlastní demoliční a stavební 
činnost, které bude možno zařadit do kategorie ostatní odpady (O). 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora mají charakter 
přípravných prací, servisních činností a administrativní činnosti a lze je shrnout do 
následujících bodů: 

– příprava různých komponentů pro stavbu 
– nátěry konstrukcí 
– běžná údržba stavebních mechanizmů 
– provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
– skladování materiálů pro stavbu 

Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a 
ustanoveními vyhlášek MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a č.294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládkách a jejich využívání na povrchu terénu. 
Za odpadové hospodářství v průběhu výstavby bude odpovědný dodavatel stavby, který bude 
plnit veškeré povinnosti jako původce odpadů.  
Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (tj. bez 
nebezpečných vlastností), tak o odpady kategorie „nebezpečný“ (s možným výskytem některé 
z nebezpečných vlastností). Množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze na 
daném stupni objektivně stanovit. 
V rámci navazujících stupňů projektové dokumentace bude vypracován Projekt nakládání 
s odpady z výstavby, který bude vycházet z upřesněné materiálové bilance a zohledňovat 
místní podmínky a požadavky. 
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Období provozu 
Hlavním procesem produkujícím odpady za provozu silniční komunikace bude úklid a údržba 
v příslušných úsecích. Podrobněji lze tyto činnosti charakterizovat: 

– úklid vozovky a parkovišť 
– seřezávání a údržba zeleně krajnic ve středového pásu a krajnicích 
– sekání trávy na krajnicích a středovém pásu 
– údržba sjízdnosti silnice v zimě 
– čištění stok a dešťových vpustí 
– čištění dešťových usazovacích nádrží včetně lapolů 
– sběr TKO na odpočívkách a v SSÚS 
– drobné úpravy vozovek a svahů silnice 
– odstraňování znečištění ze silnice, havarovaných vozidel a dalších odpadů vzniklých za provozu silnice 

Způsoby využití a zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a 
musí respektovat platnou legislativu. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících 
zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů. 
V rámci následujících stupňů projektové přípravy bude nutné upřesnit produkci odpadů 
z hlediska druhového, z hlediska množství i způsobů nakládání s nimi. 
Z hlediska odpadového hospodářství bude nutné především zabezpečit vhodné způsoby 
zneškodnění odpadů kategorie N, znečištěné organickými (oleje, pohonné hmoty) 
i anorganickými (např. některé barvy) škodlivinami. 
 

B.III.4.  HLUK, VIBRACE 

HLUK 
Podrobné vyhodnocení hlukové situace v území je uvedeno v Hlukové studii, která je jako 
samostatná příloha součástí tohoto Oznámení EIA.  

Období výstavby 
V období výstavby bude okolí stavby zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel 
obsluhujících stavbu. Zdrojem hluku v období výstavby budou především zemní práce 
(budování násypů, zářezů apod.). 
Dopravní obsluha stavby bude prováděna po stávajících komunikacích. Vlastní stavba bude 
rozdělena na dvě etapy, první bude rekonstrukce silnice II/229 od Rakovníka po Lišany, druhá 
bude stavba obchvatu Lišan a rekonstrukce silnice od Lišan po budoucí napojení na R6. 
Přesný rozsah vlivu hluku v období výstavby bude upřesněn v dalších stupních projektové 
přípravy, kde budou navržena případná opatření k jeho eliminaci.  

Období provozu 

varianta nulová 
Ve variantě nulová je doprava vedena po stávající silnice II/229 v úseku od Rakovníka, přes 
intravilán obce Lišany po křížení se silnicí I/6.  
Bez výstavby obchvatu Lišan, který odvede tranzitní dopravu mimo zastavěné území obce, 
lze očekávat, že vlivem přirozeného nárůstu dopravy dojde k postupnému zvyšování hlukové 
zátěže v intravilánu obce Lišany. 
Protože nejbližší obytná zástavba leží bezprostředně u komunikací, nelze v převážné většině 
případů řešit toto překračování hlukových limitů výstavbou účinných protihlukových stěn, 
tzn. že by bylo nutno přistoupit k realizaci individuálních protihlukových opatření na fasádách 
konkrétních obytných objektů bez možnosti účinné ochrany venkovního prostoru.  
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varianta aktivní 
Ve variantě aktivní je silnice II/229 zčásti rozšířena s obnovením krytu a zčásti vedena novým 
územím jako obchvat západně od obce Lišany.  
Tímto řešením je dosaženo zvýšení plynulosti dopravy na silnici II/229 a zejména pak 
výrazného snížení tranzitní dopravy v zastavěném území obce Lišany, což se projeví snížením 
hlukové zátěže v blízkosti komunikace v intravilánu obce. V rámci rekonstrukce prvního 
úseku silnice mezi Rakovníkem a Lišany dojde k rozšíření na opačnou stranu než se nachází 
několik obytných objektů přímo u komunikace, také u těchto objektů dojde k nepatrnému 
snížení hlukové zátěže.  

VIBRACE 
Potencionálními zdroji vibrací, které mohou narušovat faktory pohody a ovlivňovat statiku, 
jsou zejména stavební práce a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací 
lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek, výjimečně desítek metrů od osy 
komunikace. 
Období výstavby 
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, resp. 
použitím speciálních technologií (ražení pilotů). Dále mohou vznikat v souvislosti s průjezdy 
těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluhy staveniště) obytnou zástavbou. 
Období provozu 
Vznik vibrací z provozu navrhovaného záměru, které by měly vliv na obytnou zástavbu se 
nepředpokládá. 
 

B.III.5.  ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ 
V souvislosti s plánovanou výstavbou a provozem na posuzovaném záměru, se neočekávají 
negativní projevy radioaktivních a elektromagnetických jevů. 
 

B.III.6.  RIZIKA HAVÁRIÍ 
Z pohledu možných havárií existuje především riziko při únik ropných látek a olejů, které by 
mohly mít negativní vliv především na: 

− hydrologii a hydrogeologii území 
− cenné biotopy v území 

Hydrologie a hydrogeologie území 
Posuzované území spadá z velké části do ochranného pásma jímacího území Lišanský potok. 
Vrty tohoto vodního zdroje se nachází po obou stranách stávající silnice II/229 mezi 
Rakovníkem a obcí Lišany. Na ochranu povrchových i podzemních vod v tomto území jsou 
v celé délce trasy navrženy havarijní opatření – norné stěny a uzavírací prvky pro zachycení 
ropné havárie u výústech a jako doplněk norných stěn kalové jímky pro zachycení a 
akumulování hrubých nečistot před vypouštěním do recipientu. K odvodnění silnice jsou 
v souladu se stávajícím stavem navrženy silniční příkopy, v části 0,000 – 3,700 zpevněné 
s využitím nepropustné fólie na dně.  

Cenné biotopy v území 
Posuzovaný záměr je veden zčásti po stávající silnici II/229, nový silniční úsek obchvatu 
Lišany je situován na orné půdě. Citlivější ekosystémy lze nalézt v oblasti přírodní rezervace 
Červená louka s podmáčenými stanovišti a podél vodních toků (Lišanský potok, Chrášťanský 
potok, Červený potok), který záměr kříží.  
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C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

C.I.  VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH 
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

V následujících podkapitolách je uveden popis zastoupených institutů ochrany přírody dle 
zákona č.114/1992 Sb. Podrobné seznamy pozorovaných druhů flóry a fauny jsou pak 
uvedeny v Příloze 2 Oznámení EIA, ve vazbě na tzv. cenné lokality. Jedná se o části krajiny 
s vyšší biologickou rozmanitostí, které se z velké části překrývají s instituty ochrany přírody, 
případně je plošně přesahují - viz Grafická příloha 2 

C.I.1.  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které 
udržují přírodní rovnováhu. ÚSES má za cíl zajišťovat uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé 
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. 
Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum a biokoridor, které jsou je definovány 
vyhláškou č. 395/1992 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, které svým stavem a velikostí umožňuje trvalou 
existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 
Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak 
umožňuje jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

Podle významu jednotlivých segmentů skládajících tento systém dělíme ÚSES na nadregionální (NRBK, NRBC), 
regionální (RBK, RBC) a lokální (LBK, LBC). 

V zájmovém území se nachází skladebné prvky ÚSES na regionální a lokální úrovni. Pro 
jejich vymezení byly zvoleny ekologicky hodnotnější části území, především vodní toky, 
vodní plochy, jejich doprovodné porosty a sousedící zamokřené biotopy.  

NADREGIONÁLNÍ ÚSES 
V širším zájmovém území se nachází cca 6 km severovýchodně od záměru nadregionální 
biocentrum NRBC 21 Pochvalovská stráň s horizontálně vedoucím nadregionálním 
biokoridorem, cca 13 km jižně je umístěno nadregionální biocentrum NRBC 23 Týřov-
Křivoklát.  

REGIONÁLNÍ ÚSES 
Regionální ÚSES je v posuzovaném území zastoupen třemi regionálními biocentry, které jsou 
navzájem propojeny regionálními biokoridory. V severní části území se nachází regionálním 
biocentrum RBC 1494 Maxova obora, od kterého je směrem k jihu trasován regionální 
biokoridor RBK 1104 3 až k regionálnímu biocentru RBC 1495 Červená louka. Toto 
biocentrum je opět k jihu trasovaným regionálním biokoridorem RBK 1105 propojeno 
s regionálním biocentrem RBC 1496 Ryšín.  
 

                                                 
3 V dalším textu a mapových přílohách je pro regionální biokoridor RBK 1104 a RBK 1105 použito označení 
RBK Lišanský potok, vzhledem k vedení po tomto vodním toku.  
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LOKÁLNÍ ÚSES 
Skladebné části lokálního ÚSES navazují na prvky ÚSES vyšších úrovní. V zájmovém území 
jsou to především lokální ÚSES reprezentující vlhké hydrické řady zastupující především 
ÚSES vymezený podél vodních toků. Bližší charakteristika jednotlivých segmentů, které 
budou ovlivněny posuzovaným záměrem, je uvedena v následující podkapitole.  

SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚSES DOTČENÉ ZÁMĚREM 
Jednotlivé segmenty ÚSES jsou řazeny tak, jak dochází k jejich střetu s posuzovanou silnicí 
II/229.  
Označení segmentů lokálního ÚSES je použito dle podkladů zpracovaných pro území 
dotknutých katastrálních území – Lokální systém ekologické stability pro katastrální území 
Pavlíkov 1, Ryšín, Hořesedly, Chlum, Lišany, Hokov, Lužná, Děkov, Vlkov (Lareco, Praha 
1993) a  Generel územního systému ekologické stability Rakovník (U24, Praha 1994).   
Číslování regionálního ÚSES je použito dle ÚTP (územně technický podklad, MŽP 1996). 
Poloha jednotlivých skladebných prvků ÚSES je zakreslena v Grafické příloze 2. 

LBK Olešanské lesy 
– k.ú. Rakovník 
– funkční nivní lokální biokoridor, zahrnuje bezejmenný pravostranný přítok Lišanského 

potoka a jeho břehový porost, prochází zemědělskými pozemky, loukami a lesem 
– propojuje regionální biocentrum v nivě toku Lišanského potoka a luční lokální biocentra 
– cílový stav – v lesním prostředí ponechat stávající hospodářské využití, v ostatních 

částech zvýšit podíl přirozených břehových porostů 
RBC 1495 Červená louka4 
– k.ú. Rakovník, Lužná u Rakovníka, Olešná u Rakovníka, Lišany u Rakovníka 
– funkční regionální biocentrum na území PR Červená louka 
– leží na regionálním bikoridoru RBK Lišanský potok, zahrnuje rašelinné a slatiništní 

louky, rybníky, tůňky, břehové porosty (podrobný popis viz PR Červená louka níže)  
– cílový stav – na území PR Červená louka respektovat plán péče, na ostatním území kosit 

vlhké louky (potlačení cenóz rákosu, rozvoj druhově bohatších vlhkých luk) 
LBK Chrášťanský potok 
– k.ú. Lišany u Rakovníka 
– navržený nivní lokální biokoridor podél vodního toku Chrášťanský potok, břehový porost 

je nesouvislý se silně ruderalizovaným podrostem 
– propojuje regionální biokoridor RBC Lišanský potok a prvky ÚSES na sousedním 

katastru Olešná u Rakovníka 
– cílový stav – vodní tok s přirozenými břehovými porosty 
RBK Lišanský potok 
– k.ú. Lišany u Rakovníka 
– navržený nivní regionální biokoridor podél zregulovaného toku Lišanského potoka, 

břehový porost je nesouvislý, v úseku u Lišan se na hraně břehu objevuje nová výsadba 
menších stromků 

– propojuje lokální biocentra (LBC Lišanský potok, LBC V jezu, LBC Pod rybníčky) v nivě 
tohoto vodního toku 

– cílový stav – vodní tok s přirozenými břehovými porosty a navazujícími vlhkými loukami 

                                                 
4 RBC 1495 Červená louka je rozdílně vymapováno na k.ú. Rakovník (neobsahuje nivu Lišanského potoka 
směrem k jihu podél toku) a k.ú. Lišany u Rakovníka, do mapových podkladů bylo obě vymezení biocenter 
spojeno a zakresleno jako jedno regionální biocentrum 
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C.I.2.  ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
Velmi významné, nebo jedinečné části živé i neživé přírody, jež jsou definovány v části třetí zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Z praktických důvodů bývají tato ZCHÚ dělena na velkoplošná (národní parky a chráněné krajinné oblasti) a 
maloplošná ZCHÚ (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní 
památky). 

V území dotčené stavbou je vymezena přírodní rezervace Červená louka. 

PR Červená louka 
– vyhlášena: 1989 
– rozloha: 25,6 ha 
– chráněné území se nachází v nivě potoka Olešné a částečně i v nivě Lišanského potoka. 

Předmětem ochrany jsou zbytky rašelinných ložisek se specifickou florou a faunou. 
Rašelinné ložisko se nachází severně od potoka, v prostoru lesního porostu a východně od 
něj. Zde se také v minulosti rašelina těžila. Jámy po těžby byly vyplněny vodou a 
přirozeně zarůstaly rašelinnými společenstvy s rosnatkou okrouhlolistou, četnými druhy 
rašeliníků, ostřic atd. V současné době jsou však tyto jezírka zazemněna, silně zastíněna 
dřevinami a druhová skladba je silně pozměněna v neprospěch rašelinných společenstev. 

– největší část luk, které jsou trvale vlhké ale nikoliv pomáčené, porůstají cenné luční 
porosty s pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum), pcháčem šedým (Cirsium canum), 
kakostem bažinným (Geranium palustre), hrachorem lučním (Lathyrus pratensis), 
děhelem lesním (Angelica sylvestris), olešníkem kmínolistým (Selinum carvifolia), místy 
s úpolínem evropským (Trollius altissimus) a hadilkou obecnou (Ophioglossum 
vulgatum). Na střídavě podmáčených místech přistupuje bezkolenec modrý (Molinia 
caerulea), srpice barvířská (Serratula tinctoria), bukvice lékařská (Betonica officinalis), 
kosatec sibiřský (Iris sibirica) a na trvale podmáčených plochách ostřice štíhlá (Carex 
gracilis), ostřice latnatá (Carex paniculata), ostřice ostrá (Carex acutiformis), ostřice 
srstnatá (Carex hirta). Z dalších mokřadních druhů byla zaznamenána vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), škarda měkká 
čertkusolistá (Crepis mollis subsp. succisifolia), kruštík širolistý (Epipactis helleborine). 
Břehy jezírka vzniklého po těžbě rašeliny zarůstají náletem vrb, topolů, osik a bříz 
s ruderálním podrostem kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a svízele přítuly (Galium 
aparine). 

– na území rezervace byl opakovaně prováděn průzkum motýlů, během něhož bylo 
zaznamenáno několik vzácných druhů. Z měkkýšů byla zaznamenána bohatá populace 
plže Aplexa hypnorum. Mokřadní louky jsou refugiem obojživelníků, žije tu např. skokan 
štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo). 
Řadu let tu přežívala introdukovaná populace želvy bahenní (Emys orbicularis). 
Z ornitologického průzkumu byla zjištěna řada druhů vázaných na mokřady, vodní 
plochy, břehy vodotečí či druhy typické pro břehové porosty, vyskytuje se zde např. 
potápka roháč (Podiceps cristatus), volavka popelavá (Ardea cinerea), labuť velká 
(Cygnus olor), kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák chocholačka (Aythya fuligula), 
moták pochop (Circus aeruginosus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), orlovec říční 
(Pandion haliaetus), konipas bílý (Motacilla alba), cvrčilka zelená (Locustella naevia), 
rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), střízlík 
obecný (Troglodytes troglodytes), pěnice slavíková (Sylvia borin), straka obecná (Pica 
pica) a mnoho dalších druhů. 
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– ochranné pásmo přírodní rezervace nebylo vyhlášeno, podle § 37 odst. 2 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, je jím území do vzdálenosti 
50 m od hranic zvláště chráněného území 

 

C.I.3.  NATURA 2000 
Natura 2000 je definována v části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je tvořena 
soustavou lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště, 
skalní stepi, horské smrčiny apod.) na území EU. Soustavu Natura 2000 tvoří „Evropsky významné lokality 
(EVL)“ a „Ptačí oblasti (PO)“. 
Posuzovaný záměr není ve střetu s žádným územím soustavy Natura 2000.  
 

C.I.4.  PŘÍRODNÍ PARKY 
Přírodní park je definován v § 12, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Jedná se o území 
vymezené k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami, které není jinak zvláště 
chráněno. 
Posuzovaným záměrem nebude ovlivněno území žádného přírodního parku. 
 

C.I.5.  VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 
Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří 
její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou dle § 3, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, tzv. VKP „ze zákona“. Dále jsou jimi jiné části krajiny, 
které zaregistruje orgán ochrany přírody dle § 6, zákona č.114/1992 Sb.jako významný krajinný prvek, zejména 
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené 
skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických 
zahrad a parků. 
V posuzovaném území se nenacházejí žádné významné krajinné prvky, které by byly 
registrovány podle §6, zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Nachází se zde však řada VKP tzv. „ze zákona“, které jsou definovány dle §3, zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jedná se o vodní toky, lesy a rybníky. Z těchto 
VKP budou posuzovanou stavbou dotčeny vodní toky.  

PŘEHLED DOTČENÝCH VKP „ZE ZÁKONA“  
VKP – vodní tok (km 0,640) 
Jedná se o  pravostranný přítok Lišanského potoka s břehovým porostem (jasan ztepilý, olše 
lepkavá) a silně ruderalizovaným podrostem (bez černý, kopřiva dvoudomá). Potok protéká 
z větší části zemědělsky obhospodařovanými pozemky, po pravé straně v těsné blízkosti vede 
místní komunikace. Při soutoku s Lišanským potokem po levé straně navazuje vlhká louka 
s dominancí rákosu. Průchod pod silnicí II/229 je zajištěn trubním propustkem. 
VKP má v dotčeném  území ekologicko-stabilizační funkci.  
VKP – vodní tok (km 1,290) 
Jedná se o  pravostranný přítok Lišanského potoka s břehovým porostem (vrby, olše lepkavá, 
bříza bělokorá). U soutoku s Lišanským potokem navazuje zamokřená louka. V bylinném 
podrostu potoka je zastoupen kosatec žlutý, který se vyskytuje i v příkopu podél silnice. 
Průchod pod silnicí II/229 je zajištěn trubním propustkem.  
VKP má  v dotčeném  území ekologicko-stabilizační funkci.  
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VKP – Olešná  – vodní tok a niva (km 2,015) 
Vodní tok protéká zachovalým přírodě blízkým územím Červená louka, jejíž součástí je také 
rybník a jeho břehové porosty, vlhké louky a lesní porosty s převahou břízy (východně od 
silnice II/229) nebo olše (západně od silnice II/229). Průchod pod silnicí II/229 je zajištěn 
mostním objektem.  
VKP má  v dotčeném  území ekologicko-stabilizační funkci.  
VKP – vodní tok (km 2,755) 
Jedná se o pravostranný přítok Lišanského potoka s nesouvislým břehovým porostem 
(převážně vrby), v podrostu dominuje rákos. Potok je obklopen ornou půdou a stávající silnici 
II/229 kříží trubním propustkem.  
VKP má  v dotčeném  území ekologicko-stabilizační funkci.  
VKP – Chrášťanský potok – vodní tok (km 3,560) 
Jedná se o pravostranný přítok Lišanského potoka s nesouvislým břehovým porostem (olše 
lepkavá, vrby, jasan ztepilý, topol osika) a silně ruderalizovaným podrostem (dominuje 
kopřiva dvoudomá). Potok je po obou stranách obklopen ornou půdou. Silnici II/229 
překonává trubním propustkem.  
VKP má  v dotčeném  území ekologicko-stabilizační funkci.  
VKP – Lišanský potok – vodní tok (km 4,235) 
Jedná se o regulovaný vodní tok se strmými zatravněnými svahy. V horní části svahu jsou 
v místě křížení se záměrem vysázeny dřeviny (převážně jasan ztepilý, místy se vyskytuje dub, 
vrby, olše). Potok protéká dotčeným územím ze severu na jih převážně přes zemědělské 
pozemky.  
VKP má  v dotčeném  území ekologicko-stabilizační funkci.  
VKP – vodní tok (km 5,370) 
Jedná se o mělkou strouhu, po většinu roku bez tekoucí vody. Strouha je obklopena ornou 
půdou a ústí zleva do Lišanského potoka. Břehový porost tvoří nálet jasanu ztepilého, 
v podrostu dominuje chrastice rákosovitá.  
VKP má  v dotčeném  území nízkou  ekologicko-stabilizační funkci.  
VKP – Červený potok – vodní tok (km 6,157) 
Vodní tok má strmější svahy s ruderalizovaným podrostem (kopřiva dvoudomá), břehový 
porost je nesouvislý, tvořený převážně olší lepkavou a vrbami. V blízkosti mostu na silnici 
II/229 se do něj zleva vlévá bezejmenný potok.  
VKP má  v dotčeném  území ekologicko-stabilizační funkci.  
 

C.I.6.  ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO, NEBO ARCHEOLOGICKÉHO 
VÝZNAMU 
Celé širší zájmové území je nutno klasifikovat jako území archeologického zájmu, t.j. území 
s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Každou stavební činnost nebo zásahy do terénu je nutné s předstihem oznámit 
Archeologickému ústavu AV ČR Brno. Ohlašovací povinnost vyplývá z § 22 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
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C.I.7.  ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ A NADMÍRU ZATĚŽOVANÁ 

ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ 
Posuzovaný záměr nebude procházet územím s vysokou hustotou zalidnění, i když stávající 
komunikační síť prochází dlouhodobě osídleným územím. 

ÚZEMÍ NADMÍRU ZATĚŽOVANÁ 
V posuzovaném koridoru lze považovat za území nadmíru zatěžovaná vlivy z dopravy 
zástavbu intravilánu Lišan kolem stávající silnice II/229. 
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C.II.  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.II.1.  OVZDUŠÍ A KLIMA 

IMISNÍ CHARAKTERISTIKA DOTČENÉHO ÚZEMÍ 
Imisní monitoring ovzduší se v přímo v dotčeném území neprovádí. Rámcový odhad stávající 
imisní zátěže dotčeného území je proto možné pouze hrubě odhadovat na základě dostupných 
údajů z nejbližších stanic automatizovaného imisního monitoringu Českého 
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), resp. stanic Zdravotního ústavu (ZÚ) a z Generální 
rozptylové studie Středočeského kraje, která byla aktualizována v roce 2008.  

Tabulka C.1: Přehled imisních koncentrací změřených na nejbližších stanicích imisního 
  monitoringu ČHMÚ, resp. ZÚ v roce 2006 [µg.m-3]  

škodlivina CO NOx NO2 PM10 C6H6 
doba průměrování 8h r 1h r 24h r 

ČHMÚ 1455 Kladno-Švermov 23,6 84,4 54,9 236  
ČHMÚ 1454 Kladno střed   1,4 
ČHMÚ 1140 Beroun 2856,7    
ČHMÚ 1108 Ondřejov 20    
ZÚ 595 Buštěhrad 21,6 48,8 141  
ZÚ 662 Vrapice 16,2 40,4 114  
ZÚ 663 Stehelčeves 28,1 53,9 152  
ZÚ 471 Kladno-Rozdělov  102  
ZÚ 472 Kladno-Dubí 27,4 98  

000 – absolutně maximální hodnoty naměřené na uvedené měřické stanici za období celého kalendářního roku 
000 – označení 98% kvantilu 
prázdné pole – veličina není na stanici měřena 

Tabulka C.2: Hodnoty pozaďového imisního zatížení řešeného území [µg.m-3] podle 
Generální rozptylové studie Středočeského kraje (aktualizace 2008) 

škodlivina CO/8h NOx/r NO2/r PM10/r 
Rakovník 410-600 16-20 15-20 21-25 
Lišany 210-400 16-20 15-20 16-20 
Krupá 210-400 21-26 15-20 16-20 

Z Tabulky C.1 plyne, že na základě uvedených údajů nelze sestavit objektivní imisní 
charakteristiku stavbou dotčeného území. Data nemohou být relevantní, stanice se nachází 
v dosti značné vzdálenosti od posuzovaného silničního úseku a zároveň jsou umístěny 
z hlediska kvality ovzduší ve značně rozdílných prostředí.  Na základě uvedených údajů lze 
formulovat pouze obecný závěr, že imisní limity hlavních škodlivin stanovené Nařízením 
vlády č. 597 ze dne 12. prosince 2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší nejsou 
v oblasti dotčené plánovanou stavbou, vyjma limitu částic (PM10), překračovány. 
Z Tabulky C.2 je zřejmé, že i podle údajů z Generální rozptylové studie Středočeského kraje 
nejsou kromě PM10 překračovány limity škodlivin pro lidské zdraví ani limity oxidu dusíku 
pro ochranu vegetace a ekosystémů. 
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KLIMA 
Zájmové území leží podle Quitt (1971) v klimatické oblasti MT – mírně teplá oblast, a to 
v její klimatické jednotce MT11. 

Tabulka C.3: Klimatické charakteristiky jednotky MT11 v zájmovém území 
– podle Quitt (1971) 

charakteristika  
Počet letních dní (Tmax  ≥ 25 °C) 40 – 50 
Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 – 160 
Počet mrazových dní (Tmin ≤ -0,1 °C) 110 – 130 
Počet ledových dní (Tmax ≤ -0,1 °C) 30 – 40 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v lednu -2 – -3 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v červenci 17 – 28 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v dubnu 7 – 8 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v říjnu 7 – 8 
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90 – 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období (IV – IX) 350 – 400 
Srážkový úhrn v zimním období (X – III) 200 – 250 
Počet dní se sněhovou pokrývkou 50 – 60 
Počet zamračených dní (oblačnost větší než 8/10) 120 – 150 
Počet jasných dní (oblačnost menší než 2/10) 40 – 50 

 
Základní charakteristiky klimatické jednotky uvádí Tabulka C.2, slovní popis je následující: 

• MT11 – dlouhé léto, teplé a suché, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a 
mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním 
sněhové pokrývky. 

Veličina trvání slunečního svitu má výrazný denní chod s maximem v červenci (kolem 220 
hodin) a minimem v prosinci (30-40 hodin). Vysoké průměrné měsíční úhrny slunečního svitu 
hovoří pro rychlé a pravidelné prohřívání zemského povrchu s příznivým vlivem na rozptyl 
škodlivých látek v ovzduší. Rozhodující vliv na množství slunečního záření má oblačnost. 
Pokrytí oblohy je nejvyšší v prosinci (kolem 8 desetin) a nejnižší v létě (přibližně 5,5 desetin).  
Průměrná roční teplota vzduchu v zájmovém území je kolem 7,8 °C. Průměrné měsíční 
teploty vzduchu za období 1901 – 1950 byly v lednu, nejchladnějším měsíci roku, -2,1 °C a 
v červenci, nejteplejším měsíci roku, vystoupily k 17,6 °C. 
V širším území převládají větry ze západního sektoru, tj. jihozápadní, západní a 
severozápadní směry.  
Roční chod relativní vlhkosti vzduchu patří v zájmové oblasti ke kontinentálnímu typu. 
Minimální hodnoty byly (v letech 1901 – 1950) v dotčené oblasti pozorovány v květnu 
(69%), maximum relativní vlhkosti připadá na říjen a prosinec (85%). Průměrná roční 
relativní vlhkost vzduchu pro toto období zde činí 76%. 
Zájmové území je svými 500 mm srážek dlouhodobého ročního srážkového úhrnu (1901 – 
1950) charakterizováno jako sušší. Z hlediska ročního chodu patří do oblasti kontinentální, 
vyznačuje se tedy hlavním srážkovým maximem v létě a minimem v zimě. 
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C.II.2.  VODA 

POVRCHOVÉ VODY 
Všechny vodní toky v zájmové oblasti jsou součástí povodí 1-11-03 Rakovnický potok a 
Berounka od Rakovnického potoka po Litavku. Hlavním sběrným tokem je pak Lišanský 
potok, který protéká územím ze severu na jih a všechny drobnější toky ústí do něho.  
V uvedeném seznamu jsou vodní toky řazeny tak, jak dochází k jejich střetu se záměrem.  
bezejmenný  tok 
– občasný, upravený vodní tok, který ústí zprava do Lišanského potoka  
– protéká přes zemědělské pozemky  
– č.h.p. 1-11-03-030, správcem vodního toku je Zemědělská vodohospodářská správa 
bezejmenný  tok 
– občasný, upravený vodní tok, který ústí zprava do Lišanského potoka  
– protéká lesními a zemědělskými pozemky  
– č.h.p. 1-11-03-030, správcem vodního toku je Zemědělská vodohospodářská správa 
Olešná (Olešenský potok) 
– drobný, upravený vodní tok, který ústí zprava do Lišanského potoka 
– protéká přes území chráněné jako PR Červená louka, obklopen vlhkými loukami a lesními 

porosty 
– č.h.p. 1-11-03-029, správcem vodního toku je Zemědělská vodohospodářská správa 
bezejmenný tok  
– občasný, upravený vodní tok, který ústí zprava do Lišanského potoka  
– protéká přes zemědělské pozemky 
– č.h.p. 1-11-03-028, správcem vodního toku je Zemědělská vodohospodářská správa 
Chrášťanský potok 
– drobný, upravený vodní tok, který ústí zprava do Lišanského potoka  
– protéká přes lesní a zemědělské pozemky  
– č.h.p. 1-11-03-027, správcem vodního toku je Zemědělská vodohospodářská správa 
Lišanský potok 
– významný vodní tok, který ústí zleva do Rakovnického potoka 
– upravené koryto se strmými břehy, protéká převážně přes zemědělské pozemky, severně 

od Rakovníka obklopen vlhkými loukami a břehovými porosty 
– č.h.p. 1-11-03-016, správcem vodního toku je Zemědělská vodohospodářská správa 
bezejmenný tok  
– občasný, upravený vodní tok, který ústí zprava do Lišanského potoka  
– většinu roku bez vody, protéká mezi zemědělskými pozemky  
– č.h.p. 1-11-03-028, správcem vodního toku je Zemědělská vodohospodářská správa 
Červený potok 
– drobný vodní tok, který ústí zprava do Lišanského potoka 
– upravené koryto se strmými břehy, protéká přes zemědělské pozemky 
– č.h.p. 1-11-03-023, správcem vodního toku je Zemědělská vodohospodářská správa 
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PODZEMNÍ VODY 
Zájmové území je z hlediska hydrogeologie řazeno k sedimentům permokarbonu, s průlino-
puklinovou propustností v pískovcích a slepencích v rajónu základní vrstvy. Kolektor není 
vymezen. Chemizmus podzemní vody je převážně typu Ca-Mg-HCO3-SO4 se střední 
transmisivitou (1.10-4-1.10-3 m2/s) a mineralizací v rozsahu 0,3-1 g/l.  
Dle hydrogeologické rajonizace prochází trasa posuzovaného záměru rajónem 513 – 
Rakovnická pánev.  

VODNÍ ZDROJE 
V posuzovaném území se podél silnice II/229 nachází několik vrtů, které jsou zahrnuty pod 
jímací území Lišanský potok. Toto jímací území je ve správě společnosti RAVOS s.r.o. 
Rakovník a má vyhlášena ochranná pásma II. stupně – vnitřní i vnější, v současné době není 
využíváno pro odběry, v budoucnosti se počítá s vybudováním úpravny vody a jeho 
opětovného napojení do sítě zásobování území Rakovníka.  
 

C.II.3.  PŮDA 
Půdní kryt v území je výsledkem působení exogenních přírodních faktorů (klima, voda, vítr, 
vegetace), tvaru reliéfu a geologického podloží. 
V řešeném území převažují kambizemě a hnědozemě, v nivách vodních toků, především 
Lišanského potoka se nacházejí fluvizemě.   
Dle morfogenetického klasifikačního systému (MSK) se půdy řešeného území dělí do 
následujících skupin a typů: 

Skupina půd illimerických 
Hnědozem – HM 
Jsou půdy ze skupiny půd ilimerických, kde se ve větší nebo menší míře projevuje proces eluviace. 
Geneze probíhá v podmínkách vlhčího klimatu od nadmořských výšek cca 200 m. Půdotvorným 
substrátem jsou převážně spraše a sprašové hlíny. Hnědozemě jsou obvykle hluboké až velmi hluboké 
půdy, ornice jsou středně hluboké. Hnědozemě patří k nejlepším obilnářským půdám, s vysokou 
agronomickou hodnotou. 

Skupina půd hnědých 
Kambizem – KM 
Jsou nejrozšířenějším půdním typem v ČR. Typický je proces hnědnutí – zvětrávání a metamorfóza 
půdního materiálu. Kvalita půd a základní fyzikální, chemické a biologické vlastnosti jsou velmi 
rozdílné, v závislosti na substrátu. Kambizemě mají nejvíce subtypů, často charakterizujících 
přechodové formy k dalším půdním typům. 

Skupina půd nivních 
Fluvizem – FL 
Fluvizemě jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie půdního profilu. Vznikaly na plochách 
pravidelně podléhajících záplavám. Vyznačují se neostře diferencovaným půdním profilem, pokud do 
něj nezasahuje glejový proces. Půdní profily nivních půd jsou obvykle velmi hluboké. Ornice je 
středně hluboká, šedohnědé barvy, různé textury (podle substrátu) a většinou porušené drobtovité 
struktury. Agronomická hodnota spočívá ve skutečnosti, že mají velmi příznivý vodní režim a jsou 
vhodnými zemědělskými půdami také pro výskyt zdrojů závlahové vody ve své blízkosti. 
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TŘÍDY OCHRANY ZPF 
Dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR č.j. OOLP/IO67/96 ze 
dne 1.10.1996, platným dnem 1. ledna 1997, byla zemědělská půda rozdělena, podle kvality, do pěti tříd 
ochrany. Tyto třídy určují různou míru možnosti vynětí půd ze zemědělského půdního fondu (ZPF). 

Hodnocená silnice prochází přes půdy, které náleží do I., III., IV. a V. třídy ochrany. 
– I. třída – jsou zde zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v 

plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to 
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu. 

– II. třída – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční 
schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu se jedná o půdy vysoce chráněné, jen 
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

– III. třída – jsou zde sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je 
možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu. 

– IV. třída – sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických 
regionů, jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. 

– V. třída – jsou zde zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména 
půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, 
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o půdy s nižším stupněm ochrany s 
výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL) 
Podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., § 3 odst.1a), se jedná o pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly 
lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a 
pozemky na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů. 
Pozemky s lesními porosty jsou v zákoně o lesích rozděleny v § 6 podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to 
na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. 

Záměr se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).  

 

C.II.4.  HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

GEOLOGICKÉ POMĚRY 
Zájmové území je součástí Českém masivu, jižní část v blízkosti Rakovníka je řazena 
k svrchnímu karbonu zastoupeného červenohnědými pískovci, slepenci, prachovci a jílovci, 
severní je charakteristická pestrobarevnými pískovci, arkózovitými pískovci, valounovými 
pískovci a slepenci, jílovci a prachovci.  
Kvartérní pokryv z doby holocénu je jednak smíšený deluviofluviální v oblastech koryt 
vodních toků s místy navazujícími deluviálními kamenito až hlinito-kamenitými sedimenty 
s pestrým složením. Místy se vyskytují fluviální sedimenty v podobě písčitých štěrků 
z období neogénu (oblasti mezi Rakovníkem a Lišany východně i západně od II/229) anebo 
kvartérní štěrk a písek (blízké okolí silnice II/229 mezi Rakovníkem a Lišany).  

EROZE 
Posuzované území je z velké části tvořeno velkými plochami orné půdy, které mohou být 
ohroženy větrnou erozí.  

STABILITA ÚZEMÍ, SEISMICITA 
V okolí navrhované trasy nejsou evidována aktivní ani potenciální sesuvy, nenachází se tu 
žádná poddolovaná území. 
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PŘÍRODNÍ ZDROJE 
Záměrem nebudou ohrožena žádná ložiska nerostných surovin, nejbližší chráněné ložiskové 
území spolu s dobývacím prostorem a plochou s výhradním ložiskem se nachází východně od 
silnice II/229 v oblasti Hlavačov na k.ú. Lužná u Rakovníka ve vzdálenosti cca 350-500m.  
 

C.II.5.  FAUNA, FLÓRA A EKOSYSTÉMY 

BIOGEOGRAFICKÉ ZAČLENĚNÍ 
Bohatství a rozmanitost živé přírody od topické až po planetární úroveň vystihují dvě soustavy biogeografických 
členění – individuální a typologické. 
Cílem individuálních členění je vystihnout rozdíly v biotě, dané geografickou polohou území. Individuální 
regionalizací jsou vymezovány neopakovatelné, z určitého hlediska relativně homogenní celky, lišící se do různé 
míry složením bioty. Individuální členění vyzdvihuje jedinečné, neopakovatelné vlastnosti daného 
území.Individuální jednotky jsou biogeografická provincie, biogeografická podprovincie a biogeografický region 
(bioregion). 
Cílem typologických členění je vymezit typy, tj. řady územně nesouvislých segmentů krajiny, které se v krajině 
opakují, mají podobné ekologické podmínky, kterým odpovídá relativně podobná biota. Typologické členění 
vyzdvihuje opakovatelnost v krajině. Typologickou jednotkou je biochora. 
Zájmové území se nachází v biogeografické provincii středoevropských listnatých lesů, na 
území podprovincie hercynské, bioregion Rakovnicko - Žlutický (1.16). 
Z typologického hlediska lze dotčenou lokalitu zařadit do území biochor -3BE, -3BL, 3BN,    
-3RE. 
-3BE  Erodované plošiny na spraších v suché oblasti  3. v.s. 
Substrát je převážně tvořen sprašovými hlínami s úlomky podložních hornin, vzácněji sprašemi. Na 
vystupujících pahorcích a svazích údolí se však objevují i podložní, zpravidla skalní horniny: proterozoické a 
permokarbonské břidlice, ruly.  
Rozhodujícím typem potenciální přirozené vegetace jsou hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro 
nemorosi-Carpinetum), které podél toků střídají olšové jaseniny (Pruno-Fraxinetum) a v pramenných úsecích 
ostřicové jaseniny (Carici remotae-Fraxinetum). Na odlesněných místech bývají louky svazu Arrhenatherion, na 
vlhkých místech svazu Calthion, resp. Molinion.  
V současném využití krajiny zcela dominují pole, která jsou většinou velká, ohraničená stržemi a příkopy, 
vzácněji sady, komunikacemi a lesy. V polích bývá minimum rozptýlených dřevin, což je ale částečně 
kompenzováno jejich výskytem v sousedních biochorách. Na polích se často vyskytují chmelnice.  
Biochora je zastoupena okrajově severně od Rakovníka.  
-3BL  Erodované plošiny na permu v suché oblasti  3. v.s.  
Substrát budují především permokarbonské málo zvrásněné až nezvrásněné arkózy, pískovce, jílovce, prachovce 
a vzácně též slepence.  
V potenciální vegetaci dominují acidofilní doubravy, nejspíše jedlové (Abieti-Quercetum) a chybějí zde 
teplomilné břekové doubravy (Sorbo torminalis-Quercetum).  
V současném využití krajiny dominují pole, jsou zpravidla velká, místy až velmi velká. Na strmějších svazích se 
místy zachovaly meze, nyní bohatě porostlé křovinami. Lesy jsou zastoupeny nerovnoměrně, převažují středně 
velké lesy, vázané na výraznější pahorky a svahy, časté jsou zde malé lesy, zvláště ve stržích. Vlhké louky a 
mokřady jsou chráněny v PR Červená louka.  
Biochora má v území převážné zastoupení, zaujímá širší okolí Lišanského potoka a území 
východně od obce Lišany.  
3BN  Erodované plošiny na zahliněných štěrcích  3. v.s 
Substrát tvoří zahliněné fluviální štěrkopískové terasy.   
Základním typem potenciální přirozené vegetace je mozaika hercynských černýšových dubohabřin (Melampyro 
nemorosi-Carpinetum) a acidofilních bikových doubrav (Luzulo albidae-Quercetum petraeae), které podél 
menších toků střídají olšové jaseniny (Pruno-Fraxinetum). Na odlesněných místech bývají louky svazu 
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Arrhenatherion, které často nahrazují původní psamofilní vegetaci svazů Violion caninae, Plantagini-Festucion 
ovinae a Corynephorion. Na vlhkých místech jsou louky svazu Calthion, resp. Molinion.  
V současném využití krajiny převládají pole a lesy. Lesy mají velikostně rozmanitý charakter od fragmentů 
v níže položených zemědělských oblastech, přes převažující středně velké až velké celky až po lesní komplexy. 
Mezi travní porosty zde patří především kulturní louky. Slatiniště a vlhké louky v nivě potoka chrání PR 
Červená louka.  
Biochora je okrajově zastoupena, a to v širším okolí lokality Červená louka.  
-3RE  Plošiny na spraších v suché oblasti  3. v.s.  
Substrát tvoří kombinace spraší a sprašových hlín, směrem do vyšších a vlhčích poloh přecházející v samotné 
sprašové hlíny a nakonec až v hlíny polygenetické.  
Potenciální vegetaci tvoří plošně rozšířené hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-
Carpinetum). Podél větších potoků se vyskytují olšové luhy (Stellario-Alnetum glutinosae), na prameništích 
jasanové luhy (Carici remotae-Fraxinetum), na místech s déle stagnující vodou i bažinné olšiny svazu Alnion 
glutinosae. Na odlesněných místech jsou nejčastější luční porosty svazu Arrhenatherion, v potočních nivách 
vlhké louky svazu Calthion.  
V krajině dominují velká pole, tento typ vesměs představuje okraje starosídelní oblasti, případně menší i větší 
starosídelní enklávy uvnitř později kolonizovaných oblastí a na trasách dálkových cest. Pole jsou dělená 
nejčastěji veřejnými komunikacemi, méně malými vodními toky, spádnicovými zarůstajícími stržemi a 
nečetnými mezemi (většinou vegetačními). Chmelnice představují 30 - 50 % plochy orné půdy.  
Biochora je zastoupena v území východně od obce Lišany a v nejsevernější části záměru 
v blízkosti obce Krupá.  

FLÓRA 
Potenciální přirozená společenstva náleží k 3. vegetačnímu stupni (dubo-bukový). Dotčené 
území leží v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 30. Jesenicko-rakovnická plošina, ve 
fytogeografického podokresu 30b. Rakovnická kotlina. Potenciální vegetaci tvoří maloplošná 
mozaika různých typů lesní vegetace. Na Rakovnicku jsou to acidofilní doubravy (Genisto 
germanicae-Quercion), podél vodních toků jsou luhy (Stellario-Alnetum glutinosae a zřejmě i 
Pruno-Fraxinetum a Carici remotae-Fraxinetum). V přirozené náhradní vegetaci hrají 
nejdůležitější roli vlhké louky, náležející do svazů Molinion a Calthion, které na pramenných 
vývěrech přecházejí až do vegetace svazu Caricion rostratae a místy i do společenstev 
rašelinných luk a výjimečně i rašelinišť (svazy Caricion fuscae a Sphagno warnstrofiani-
Tomenthypnion).   
Flóra není příliš pestrá, s dominancí mezofilních prvků. Některé druhy zde dosahují mezního 
výskytu směrem do nitra České kotliny. K mezním horským a subatlantským prvkům patří 
kakost lesní (Geranium sylvaticum), černýš lesní (Melampyrum sylvaticum), prha chlumní 
(Arnica montana), zábělník bahenní (Comarum palustre), dětel kaštanový (Chrysaspis 
spadicea) a krabilice zlatá (Chaerophyllum aureum), zasahují sem i boreokontinentální 
sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) a rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). 
Od východu sem pronikají méně náročné termofyty, zčásti kontinentálně laděné, např. 
mochna bílá (Potentilla alba), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), smil písečný 
(Helichrysum arenarium), pcháč šedý (Cirsium canum) a kakost luční (Geranium pratense). 
V dotčeném území a v jeho okolí zcela dominují pole tvořící velké celky. Přírodně cennými 
lokalitami jsou místní vodoteče a jejich břehové porosty a přírodní rezervace Červená louka 
chránící rašelinné louky podél potoka Olešná. 
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FAUNA 
Převažuje kulturní step s běžnou hercynskou faunou se západními vlivy (ježek západní, 
ropucha krátkonohá). V ochuzené lesní fauně se z měkkýšů vyskytuje např. vřetenatka obecná 
nebo vřetenovka hladká, v břehových porostech nečetných vod jsou z ptáků např. 
moudivláček lužní, v druhotné stepní fauně z měkkýšů místy trojzubka stepní, suchomilka 
obecná nebo ze savců myšice malooká. Tekoucí vody patří do pstruhového až parmového 
pásma. 
Migrace srnčí zvěře a prasat divokých přes stávající silnici II/229 je potvrzena převážně 
v jižní části záměru mezi lesními celky Hlavačov a Olešenské lesy.  

EKOSYSTÉMY 
Současný stav širšího zájmového území lze charakterizovat jako relativně stabilní mozaiku 
tvořenou lesními, polními, méně pak travobylinnými a vodními ekosystémy, venkovskou 
krajinou s vysokým stupněm antropogenního zatížení. Charakteristická je značná odlišnost 
funkční struktury jejich společenstev. 
– Polní ekosystémy – jsou velmi labilní, a tudíž i citlivé na jakékoliv zásahy. Míru působení negativních 

účinků je nutno posuzovat s přihlédnutím na antropogenní podmínění (nepřirozenost) těchto ekosystémů. 
– Travobylinné ekosystémy – citlivě reagují především na změny vodního režimu, klimatických podmínek a 

chemizmu půdy. Negativní vlivy se projevují velmi rychle a často nevratně vyhubením některých citlivých 
druhů. 

– Lesní ekosystémy – rovněž citlivě reagují na téměř veškeré změny (vodní režim, znečištění ovzduší, 
chemizmus půdy apod.). I když se negativní vlivy neprojevují v krátkém časovém horizontu, je následek 
lidské činnosti značný a nápravná opatření jsou většinou velmi dlouhodobým procesem. 

– Vodní ekosystémy – reagují velmi rychle a projevy jsou patrné zejména v živé složce těchto ekosystémů. 

Stávající silnice II/229, která bude rekonstruována, a novostavba obchvatu obce Lišany jsou 
vedeny z velké části po zemědělské půdě, lesní celky nebudou zasaženy. Záměr kříží několik 
vodních toků a jejich břehové porosty. Travobylinné ekosystémy jsou reprezentovány 
zamokřenými loukami, záměr se dotýká PR Červená louka, kde jsou chráněny rašelinné 
louky. 
Vodní toky v zájmovém území jsou z větší části regulovány, svahy vodotečí jsou prudké a 
neumožňují rozvoj vegetace typické pro bezprostřední nivu vodního toku. Často tak 
představují spíše strouhy s prudce proudící vodou, jejichž okolní vegetační pokryv je silně 
ruderalizovaný.  

PŘEHLED PŘÍRODNĚ CENNÝCH LOKALIT V JEDNOTLIVÝCH KATASTRECH 
DOTČENÝCH POSUZOVANÝM ZÁMĚREM 

Díky charakteru zájmového území (převážně zemědělská krajina) jsou všechny vymezené 
cenné lokality5 (vodní toky, jejich nivy a břehové porosty) součástí institutů ochrany přírody, 
které jsou definovány zákonem č.114/1992 Sb. – ÚSES a VKP podle § 3. Podrobnější 
charakteristiky těchto institutů ochrany přírody lze nalézt v kap. C.I.1. Územní systém 
ekologické stability a C.I.5 Významné krajinné prvky.  
Stručný přehled cenných lokalit je uveden níže, jejich grafické znázornění v Grafické 
příloze 2 a přehled pozorovaných druhů flóry a fauny v Příloze 2 - Oznámení EIA. 

                                                 
5 Obvykle se jedná o vymapované lokality se zvýšenou biologickou rozmanitostí zcela mimo zastoupené instituty 
ochrany přírody dle zákona č.114/1992 Sb. (VKP, ÚSES, ZCHÚ, NATURA 2000, přírodní parky, památné 
stromy). V řešeném území záměru tyto lokality s  instituty ochrany přírody splývají nebo je  plošně překrývají. 
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k. ú. Rakovník 
V katastrálním území obce Rakovník se nachází několik přírodně cenných lokalit převážně 
vázaných na vodní toky a jejich doprovodné břehové porosty. Nejhodnotnější lokalitou je PR 
Červená louka, která do tohoto katastru zasahuje. 
1.  Na Kokrdech  
Lokalita je vymezena po obou stranách silnice II/229 jako součást VKP – vodní tok 
(km 0,640) a zahrnuje pravostranný přítok Lišanského potoka a jeho břehový porost.  
2. Olešanské lesy 
Lokalita je součástí VKP – vodní tok (km 1,290), LBK Olešanské lesy a RBC Červená louka a 
zahrnuje i část zamokřené louky u soutoku s Lišanským potokem, která je od silnice oddělena 
pruhem orné půdy a převažuje na ní porost rákosu, místy se vyskytují skupinky stromů (jasan 
ztepilý, vrby, olše lepkavá).  
3. Červená louka 
Lokalita je vymezena po obou stranách silnice II/229 a je součástí VKP – Olešná – vodní tok a 
niva (km 2,015), zvláště chráněného území PR Červená louka a RBC Červená louka. Lokalita 
zahrnuje nivu vodního toku Olešná, vlhké louky a biotopy se vzrostlými dřevinami. Západně 
od stávající silnice II/229 se nachází vlhká louka, část louky sousedící se silnicí je zarostlá 
rákosem. Směrem dál od silnice se vyskytují chráněné druhy rostlin jako jsou například 
všivec bahenní (Pedicularis palustris), ostřice Davallova (Carex davalliana), ostřice příbuzná 
(Carex appropinquata), zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare) a vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata), i když v malých populacích. Východně od silnice se nachází olšina 
s ruderalizovaným podrostem a louka bez výskytu cennějších druhů rostlin. 

k.ú. Lišany u Rakovníka 
V katastrálním území obce Lišany se nachází z větší části orná půda. Přírodně cenné lokality 
jsou reprezentovány vodními toky a jejich doprovodnými břehovými porosty. Do katastru 
také okrajově zasahuje PR Červená louka (vymezená lokalita je popsána v horní části textu). 
4. Na sušici 
Lokalita je součástí VKP – vodní tok (km 2,755), zahrnuje bezejmenný vodní tok a jeho 
nesouvislý břehový porost.  
5. Chrášťanský potok 
Lokalita je vymezena po obou stranách stávající silnice II/229 na území VKP – Chrášťanský 
potok – vodní tok (km 3,560) a LBK Chrášťanský potok. Zahrnuje koryto Chrášťanského 
potoka a nesouvislý břehový podrost.  
6. Lišanský potok 
Lokalita je vymezena podél Lišanského potoka mezi zemědělskými pozemky západně od 
obce Lišany  a je součástí VKP – Lišanský potok – vodní tok a RBK Lišanský potok.  
7. Za travní cestou 
Lokalita je vymezena podél občasného toku vedoucího od stávající silnice II/229 skrz 
železniční násep. Lokalita je součástí VKP – vodní tok (km 5,370). 
8. Červený potok 
Lokalita leží na VKP – Červený potok – vodní tok (km 6,157) a RBK Lišanský potok. Zahrnuje 
koryto Červeného potoka s jeho levostranným přítokem a doprovodným břehovým porostem.  

k.ú. Krupá 
V katastrálním území obce Krupá není vymezena žádná přírodně cenná lokalita, hranice 
katastru je z části vedena po Červeném potoku. Koncový úsek záměru prochází přes ornou 
půdu. 
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C.II.6.  KRAJINA 

GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY 
Posuzovaný záměr leží v celém svém rozsahu v Rakovnické kotlině. Trasa je vedena mírně 
zvlněnou sníženinou této kotliny s široce rozvětvenou sítí vodních toků, které náleží do 
povodí Rakovnického potoka. Na okrajích této kotliny se nacházejí antropogenní tvary, např. 
pískovny severně od Rakovníka směrem k Lišanům.  
V severní části širšího zájmového území východně od stávající silnice II/229 vystupuje 
členitější Revničovská pahorkatina, s hlubokými a širokými údolími.  

Přehled geomorfologických jednotek je následující: 
Česká vysočina (provincie) 

V – Poberounská soustava (subprovincie) 
VB – Plzeňská pahorkatina (oblast) 

VB-1 – Rakovnická pahorkatina (celek) 
VB-1A – Kněževeská pahorkatina (podcelek) 

IID-1A-1 – Rakovnická kotlina (okrsek) 

RÁZ KRAJINY 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje v § 12 krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, 
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností snižující jeho estetickou 
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant 
krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině. 
V následujícím popisu a vyhodnocení znaků a hodnot, které krajinný ráz utvářejí, bylo 
použito metodického postupu „Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny 
využití území na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území)“ (I. Vorel, R. Bukáček, P. 
Matějka, M. Culek, P. Sklenička).  

Vymezení území krajinného rázu 
Zájmová oblast krajinného rázu posuzovaného záměru je součástí vymezené geomorfologické 
jednotky Rakovnická kotlina. Reliéf posuzovaného území je mírně zvlněný, napříč územím 
prochází silnice II/229. V úseku mezi Rakovníkem a Lišany je území z východní i západní 
strany ohraničeno vyvýšenými lesními celky, samotná trasa stávající silnice kříží několik niv 
občasných i stálých toků. Jedním z nejpřirozenějších toků, který zároveň protéká přírodní 
rezervací Červená louka, je potok Olešná. V okolí silnice se podél tohoto toku nachází 
mokřadní louky, rybníky, tůňky a rozsáhlejší břehové porosty. V okolí obce Lišany je vysoký 
podíl zorněné půdy, východně od obce se zvedá několik zalesněných kopců výšek 450 m n.m. 
Jihozápadně od obce je oblast ohraničena zalesněným celkem „Na Borech“ za osadou Ovčín.  

Vymezení dotčeného krajinného prostoru 
Krajinný prostor dotčený záměrem je vymezen vizuálními bariérami, které jsou především 
horizonty, lesní celky a zástavba, a dále okruhem potenciální viditelnosti záměru v případě 
otevřenějších výhledů do krajiny v okolí záměru.  
Ze severu je dotčený krajinný prostor ohraničen zástavbou obce Krupá, východně od záměru 
pak lesními celky západně od Krušovic, zástavbou obce Lišany a zalesněným kopcem 
v oblasti Hlavačov. V jižní části území se jedná o hranici vymezenou zástavbou města 
Rakovník a z východní strany lesními celky jdoucími přes území Červené louky až k osadě 
Ovčín nacházející se v blízkosti Lišan.  
Graficky je dotčený krajinný prostor znázorněn v Grafické příloze 3. 
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Identifikace znaků  a hodnot krajinného rázu 
V následující podkapitole byly vymezeny znaky a hodnoty přírodních a kulturně-historických 
charakteristik, označení v závorce odkazuje na Grafickou přílohu 3.  
Ze znaků přírodních charakteristik je nejvýznamnější přítomnost lokality v okolí potoka 
Olešná (P.1), která je rovněž chráněna jako přírodní rezervace Červená louka na ochranu 
zbytků rašelinných luk se zbytky chráněné flóry a fauny.  
V jinak zcela zemědělsky využívané krajině lze jako pozitivní znak přírodní charakteristiky 
označit nivy vodních toků v území, které jsou více či méně osázeny dřevinnou vegetací a 
zarostlé bohatším bylinným podrostem. Jedná se o nivu bezejmenného potoka u lokality 
místního označení Na Kokrdech (P.2), nivu bezejmenného potoka v oblasti místně nazvané 
U Červeného Mlýna (P.3), nivu Chrášťanského potoka (P.4) a nivu Červeného potoka (P.5). 
Další liniovou stavbou v krajině je železniční trať mezi Lužnou a Krupou, její násep zarostlý 
stromovou a keřovou vegetací je dalším pozitivním přírodním znakem v zemědělské krajině 
(P.6).  
Stávající silnice II/229 je v přerušovaných úsecích lemována alejemi převážně ovocných 
stromů, tyto i když nesouvislé liniové stavby jsou do krajiny začleněny a rozsáhlé zemědělské 
pozemky rozčleňují na menší části. V mapové příloze je zakreslena souvislá alej kaštanová 
(P.7) vedoucí od okraje zástavby Lišan k obecnímu hřbitovu a alej nacházející se u silnice 
II/229 v blízkosti Rakovníka se vzrostlými jasany po levé straně a s dalšími dřevinami (P.8).  
Záměr se nachází v převážně zemědělsky využívané krajině, v menší míře jsou zastoupeny 
přírodní prvky niv vodních  toků s občasnými břehovými porosty a alejemi kolem stávající 
komunikace II/229.  
Ze znaků kulturně-historických charakteristik jsou nejvýraznější ty, které jsou spjaty 
s osídlením v obci Lišany, významná je přítomnost dominanty kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, jehož historie sahá až do 14. století. Kostelní věž je díky mírně rozvlněnému okolnímu 
terénu obce vidět z celého okolí. Jihozápadně od obce se nachází další významné kulturní 
místo – obecní hřbitov (K.1), místní komunikaci k němu lemuje kaštanová alej. Liniová 
stavba aleje je viditelná převážně z blízkého okolí západně od obce a pro obyvatele obce 
navíc vymezuje jednu z možnou cest do okolních lesů a osady Ovčín.  
U silnice II/229 v blízkosti místa nazvaného Na Kokrdech se nachází památka na historickou 
událost v podobě smírčího kamene (K.2) někdy zde též nazývaného Kamenná panna podle 
dávné pověsti. Jedná se však nejspíše o pozůstatky smírčího kříže, který se u silnice spojující 
obce nacházel již v dávné minulosti.  
V severní části posuzovaného záměru se v dalekém průhledu ze stávající komunikace směrem 
ke Krupé nachází kostel sv. Gotharda.  
V území je zastoupeno relativně málo kulturně-historických památek. Dominantou Lišan je 
kostelní věž Nanebevzetí Panny Marie.  
Estetické hodnoty dotčeného krajinného prostoru jsou na různé úrovní. Uspořádání krajinné 
scény je z velké části utvářeno rozlehlými zemědělskými pozemky, menší mozaikovitost 
vytváří roztroušené aleje kolem stávající silnice II/229 a občasné břehové porosty kolem 
vodních toků. Rozsáhlejší lesní porosty pokrývají horizonty v pohledových směrech 
východně a západně od záměru. Negativně působí větší novodobé průmyslové a zemědělské 
objekty na okraji zástavby v severní a západní části obce Lišany. Komunikační síť s osou 
stávající silnice II/229 negativně umocňuje v blízkosti vedená liniová stavba vzdušného 
vedení elektrického proudu.  
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Zájmové území se nachází v mírně zvlněném terénu a celkově nemá výraznou mozaikovitost 
ani členitost. Harmonické měřítko krajiny je z části narušeno rozlehlejšími zemědělskými 
pozemky, okrajová zástavba skladových  a zemědělských budov obce Lišany je v objemovém i 
vzhledovém nesouladu s vlastní zástavbou obce.  

Klasifikace znaků krajinného rázu 
Nalezené znaky jsou v následující tabulce ohodnoceny z hlediska jejich projevu (pozitivní, 
neutrální, negativní), významu (zásadní, spoluurčující, doplňující) a cennosti (jedinečný, 
význačný, běžný).  

Tabulka C.4: Klasifikace znaků krajinného rázu 
prvek projev význam cennost 

přírodní charakteristiky 
mírně zvlněný terén neutrální zásadní běžný 
lesní celky na horizontech pozitivní doplňující běžný 
Červená louka pozitivní spoluurčující význačný 
nivy vodních toků pozitivní  doplňující běžný 
násep železniční trati s vegetací  pozitivní doplňující běžný 
aleje stromů podél silnice  pozitivní doplňující běžný 
kulturně-historické charakteristiky 
kostelní věž – Lišany pozitivní doplňující běžný 
zástavba obce Lišany neutrální doplňující běžný 
hřbitov s místní cestou lemovanou alejí pozitivní doplňující běžný 
smírčí kámen pozitivní doplňující běžný 

projev  – pozitivní - daná charakteristika působí v krajinné scéně kladně 
 – neutrální - daná charakteristika působí v krajinné scéně neutrálně 
 – negativní - daná charakteristika působí v krajinné scéně negativně 
význam – zásadní - daná charakteristika rozhodujícím způsobem determinuje charakter krajiny  
 – spoluurčující - daná charakteristika významně spoluurčuje charakter krajiny  
 – doplňující - daná charakteristika doplňuje charakter krajiny  
cennost – jedinečný - daná charakteristika je ojedinělá v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo 

v rámci státu  
 – význačný - daná charakteristika je význačná v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo 

v rámci státu  
 – běžný - daná charakteristika je běžná v rámci oblasti krajinného rázu, v rámci regionu nebo 

v rámci státu  

 
Pozitivní projev má většina přírodních charakteristik, kulturně-historické charakteristiky jsou 
zastoupeny v menší míře a jejich cennost je běžná.  
 

C.II.7.  OBYVATELSTVO 
Rakovník 
– počet obyvatel je 17223 
– katastrální výměra je 1850 ha  
– ÚPD: Územní plán sídelního útvaru Rakovník – Ing.arch. Zuzana Krčmářová, Praha, 

1997  
– Změna č. 7 ÚPSÚ Rakovník – Ing. arch. Ivana Tichá, Praha, 2006 
– na k.ú. Rakovník je trasa vedena v rámci rekonstrukce po stávající silnici II/229 
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Lišany 
– počet obyvatel je 636 
– katastrální výměra je 893 ha 
– ÚPD: Územní plán sídelního útvaru Lišany – Ing. Stanislav Zeman, AUA -

agrourbanistický ateliér, Praha, 1994 
– na k.ú. Lišany u Rakovníka je trasa částečně vedena v rámci rekonstrukce po stávající 

silnici II/229, u novostavby obchvatu je jižní část v souladu s ÚPD, severní část je pak od 
zakreslené osy odkloněna západním směrem a obchází obec ve větším oblouku 

Krupá 
– počet obyvatel je 445 
– katastrální výměra je 742 ha 
– ÚPD: Územní plán sídelního obce Krupá – Ing.arch. Zuzana Krčmářová, Praha, 1999 
– na k.ú. Krupá je trasa vedena v rámci rekonstrukce po stávající silnici II/229  
 
 

C.II.8.  HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY  

HMOTNÝ MAJETEK 
Realizace posuzovaného záměru nebude vyžadovat demolice. 

KULTURNÍ PAMÁTKY 
V trase obchvatu Lišan ani v nejbližším okolí rozšiřované silnice II/229 se nenachází žádný 
památkově chráněný objekt, ani objekt, který by byl přihlášen k registraci do Státního 
seznamu nemovitých kulturních památek. 
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D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

D.I.  CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH 
VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru byly u varianty nulové vyhodnoceny a posouzeny 
pouze vlivy na ovzduší a hlukovou situaci a následně rámcově vyhodnoceny možné dopady 
na obyvatelstvo. 

D.I.1.  VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 
Hlavní negativní vlivy posuzovaného záměru na veřejné zdraví jsou hluk a znečišťování 
ovzduší z automobilové dopravy. Tyto charakteristiky jsou stručně popsány v následujících 
samostatných kapitolách D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima a D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci, 
podrobné popisy hlukové a imisní situace včetně grafických příloh jsou součástí samostatných 
příloh tohoto Oznámení EIA – Hluková studie a Rozptylová studie.  

POPIS VÝZNAMNÝCH ÚSEKŮ POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU Z HLEDISKA FAKTORU 
POHODY OBYVATEL 

Z hlediska faktoru pohody, jenž ovlivňuje veřejné zdraví, zasluhují zvláštní pozornost úseky 
v nichž se silnice přibližuje, či prochází obytným územím. 

varianta nulová 
V současnosti je v dotčeném území nad míru zatěžováno okolí úseku silnice II/229, který 
prochází zastavěnou částí obce Lišany. Tyto vlivy umocňuje skutečnost, že silnice II/229 tvoří 
významnou dopravní spojnici mezi městy Rakovník a Louny. V obci není možnost negativní 
vlivy z dopravy eliminovat technickými opatřeními a s nárůstem intenzit projíždějících 
vozidel bude mít jejich negativní působení vzrůstající tendenci. 
Dalším významným úsekem je průjezd v okolí Červené louky, kde nevhodné směrové řešení 
stávající silnice způsobuje v zatáčce u mostu přes potok Olešná časté havárie.   

varianta aktivní 
Období výstavby 
Realizace přeložky a uzavírky úseků silnice II/229, kde bude probíhat rekonstrukce silnice 
s rozšířením a obnovou krytu vozovky, bude představovat zátěž v obcích, přes které budou 
vést objízdné trasy. Jedná se o silnice II. a III. tříd, které jsou trasovány přes zastavěné území 
obcí Lišany, Lužná, Lužná II, Olešná, Chrášťany a Krušovice. V obcích se zvýší intenzity 
dopravy a potažmo i hlukové a imisní zatížení. Vzhledem k časově omezenému trvání na 
dobu několika týdnů až měsíců, lze tento faktor hodnotit jako akceptovatelný. 

Období provozu 
Rekonstrukce s rozšířením stávající silnice II/229 zvýší plynulost provozu v posuzované 
silniční síti, napřímen bude také nebezpečný úsek v zatáčce u lokality Červená louka.  
Tranzitní doprava projíždějící po silnici II/229 bude odkloněna ze zastavěného území obce 
Lišany na nový obchvat. V obci dojde k výraznému zlepšení hlukové a imisní situace a silnice 
bude bezpečnější z pohledu místních chodců a cyklistů.  
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SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ VLIVY 
varianta nulová 

Pozitivní 
Pozitivní dopady při zachování dopravy ve variantě nulové nelze do budoucna předpokládat. 

Negativní 
Zcela zásadním negativním dopadem je stálý nárůst dopravy na stávající silnici II/229, která 
prochází zástavbou obce Lišany.   

varianta aktivní 

Pozitivní 
Realizace posuzovaného záměru povede ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici II/229 mezi 
Rakovníkem a napojením na silnici I/6.  Dojde také k výraznému snížení intenzit na průtahu 
obcí Lišany. 

Negativní 
Vybudováním nového úseku obchvatu Lišan dojde k částečnému bariérovému efektu mezi 
zástavbou obce hřbitovem a lesním celkem „Na Borech“. Přístup k místnímu hřbitovu, do 
okolních lesů a do osady Ovčín bude možný pouze pod mostem po stávající místní cestě.  
 

D.I.2.  VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

VLIV NA KVALITU OVZDUŠÍ 
K predikci imisního zatížení, tj. imisních koncentrací hlavních škodlivin emitovaných 
silničním provozem, byl použit modelový výpočet dle metodiky SYMOS’97. 
Podrobný popis výpočtu se všemi údaji, které do něho vstupují, jsou uvedeny v Rozptylové 
studii, která je součástí tohoto Oznámení EIA jako samostatná příloha.  
Základní vyhodnocení imisního zatížení škodlivinami emitovanými silničními motorovými 
vozidly vychází z komparace vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek 
v referenčních bodech s povolenými imisními limity stanovenými přílohou č. 1 Nařízení 
vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 
Hodnoty povolených imisních limitů pro hlavní znečišťující látky exhalovaných silniční 
dopravou stanovené pro ochranu zdraví lidí jsou shrnuty v Tabulce D.1. 

Tabulka D.1: Hodnoty imisních limitů hlavní škodliviny emitované silničními motorovými 
vozidly  

škodliviny CO NOx NO2 PM10 C6H6 C20H12 
imisní limity 
[µg.m-3/doba průměrování] 10000/8h 30*)/r 40/r 20/r 5/r 0,001/r 200/1h 50/24h 

*) Imisní limit stanovený pouze pro ochranu ekosystémů 
Doby průměrování: 

r aritmetický průměr za kalendářní rok 
24h aritmetický průměr za 24 hodin 
8h maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 
1h aritmetický průměr za 1 hodinu 

Přehled průměrných a absolutně maximálních příspěvků imisních koncentrací hlavních 
škodlivin v dotčených sídlech, emitovaných do ovzduší silniční dopravou (prognóza 
k časovému horizontu roku 2035), je uveden v následujících tabulkách. 
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Tabulka D.2: Průměrné imisní příspěvky škodlivin [µg.m-3] 
sídlo CO/8h NOx/r NO2/r NO2/h PM10/r PM10/24h C6H6/r C20H12/r 

varianta nulová 
Rakovník 2,67 0,22 0,042 1,44 0,006 0,207 0,0008 9,3⋅10-5 
Lišany 5,65 1,21 0,171 2,31 0,033 0,486 0,0045 5,1⋅10-4 
Krupá 2,09 0,26 0,052 1,11 0,007 0,165 0,0009 1,1⋅10-4 

varianta aktivní
Rakovník 2,67 0,22 0,041 1,43 0,006 0,208 0,0008 9,1⋅10-5 
Lišany 3,40 0,67 0,108 1,82 0,019 0,295 0,0026 2,6⋅10-4 
Krupá 2,15 0,25 0,050 1,20 0,007 0,174 0,0009 1,0⋅10-4 
Rozdíl imisních příspěvku hlavních škodlivin mezi variantami, je kromě zlepšení situace 
v Lišanech, zcela zanedbatelný, rozdíly jsou v hodnotách pod prahem přesnosti výpočtu 
metodikou SYMOS’97.  

Tabulka D.3: Maximální imisní příspěvky škodlivin [µg.m-3]  
sídlo CO/8h NOx/r NO2/r NO2/h PM10/r PM10/24h C6H6/r C20H12/r 

varianta nulová 
Rakovník 6,74 0,52 0,080 2,76 0,014 0,578 0,0019 2,2⋅10-4 
Lišany 13,96 2,96 0,367 5,74 0,081 1,130 0,0110 1,3⋅10-3 
Krupá 3,97 0,34 0,068 1,60 0,009 0,326 0,0012 1,4⋅10-4 

varianta aktivní
Rakovník 7,05 0,52 0,080 2,95 0,014 0,595 0,0019 2,2⋅10-4 
Lišany 7,95 1,39 0,192 4,01 0,041 0,736 0,0054 5,3⋅10-4 
Krupá 3,84 0,23 0,066 1,68 0,009 0,343 0,0012 1,3⋅10-4 

Ze závěrů Rozptylové studie vyplývá: 
– realizací záměru dojde ke zlepšení imisní situace v samotné obci Lišany 
– veškeré imisní příspěvky hlavních škodlivin budou s rezervou pod v současnosti 

dovolenými limity 
– nebudou překročeny limity stanovené pro ochranu ekosystémů 

VLIV NA KLIMA 
Mikroklimatické poměry budou v bezprostředním okolí ovlivněny především konstrukčním 
řešením stavby (zářezy, náspy) a následně pak vlastním provozováním posuzovaného záměru 
(exhalace z dopravy). Vlastní stavba přispěje ke zvýšení drsnosti aktivního povrchu, což 
povede k větší zavírovanosti spodní části mezní vrstvy atmosféry a k přenosu exhalací do 
vyšších vrstev atmosféry. 
 

D.I.3.  VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI 

OBECNÉ ASPEKTY HLUKOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 
Zvýšené úrovně hluku do 70 – 80 dB působí především na nervový systém a psychiku 
člověka. Touto cestou se při intenzivním působení mohou podílet na psychosomatických 
poruchách.
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Denní hluk vyvolává: 
a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací, řečovou komunikací, 

spánkem aj.), 
b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání zvuků, k nimž má 

jedinec zamítavý postoj, 
c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a skupinových práv, 
d) změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota poskytnout pomoc a 

schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a agresivita). 
Noční hluk nepříznivě působí rušením spánku, k němuž dochází při hladinách okolo 37 – 
40 dB v ložnici, tj. při venkovních hladinách okolo 50 – 55 dB. Jednotlivé průjezdy vozidel 
mohou rušit kvalitu spánku už od LAmax 60 dB. Počet probuzených v rozmezí hladin 37 – 45 
dB prudce stoupá z cca 10 % na 60 %. Při 60 dB v ložnici se probudí až 85 % osob. 

ZPŮSOB VÝPOČTU HLUKOVÉHO ZATÍŽENÍ A POUŽITÉ LIMITY 
Pro stanovení výhledového hlukového zatížení území v okolí varianty nulové a varianty 
aktivní a zobrazení izofon, byl použit program SoundPLAN, verze 6.4. Výpočty byly 
prováděny pro intenzity dopravy ve výhledovém roce 2035. 
Jednotlivé situace hlukového zatížení venkovního prostředí zjištěné výpočtem byly 
posouzeny ve vztahu k imisním limitům hluku daných nařízením vlády č.148/2006 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory: 
denní doba LAeq = 55 dB(A) 
noční doba LAeq = 45 dB(A) 

V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující, umožňuje nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. použít následující limity: 

denní doba LAeq = 60 dB(A) 
noční doba LAeq = 50 dB(A) 

Pro starou hlukovou zátěž jsou pak limity následující: 
denní doba LAeq = 70 dB(A) 
noční doba LAeq = 60 dB(A) 

Pro okolí stávající silnice II/229 platí limity pro tzv. starou hlukovou zátěž (70/60), pro 
obchvat Lišan jako přeložku silnice II/229 limity, kde převažuje hluk z komunikací (60/50). 

VÝSLEDKY VÝPOČTŮ 
Grafické přílohy hlukového zatížení území se nachází v Hlukové studii, která je součástí 
tohoto Oznámení EIA jako samostatná příloha.  
Ze závěru Hlukové studie vyplývá: 

varianta nulová 
– hladiny hluku v okolí varianty nulové se pohybují v rámci limitů pro starou hlukovou 
zátěž 
– výjimku tvoří bod. č. 4 u stávající silnice II/229 (cca km 1,500) a část objektů v 
intravilánu obce Lišany, kde lze ve výhledu očekávat překračování hygienických limitů 
s korekcí na starou hlukovou zátěž 

varianta aktivní 
– odvedením dopravy na obchvat obce Lišany dojde k významnému poklesu hlukového 
zatížení u objektů v intravilánu obce, odstraní se tak tzv. stará hluková zátěž  
– při rozšíření silnice vpravo (v prvním úseku mezi Rakovníkem a Lišany) nedojde ke 
zvýšení stávající hlukové situace u obytných objektů ležících vlevo od komunikace, naopak 
dojde k jejich mírnému snížení. 
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D.I.4.  VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

VLIV NA CHARAKTER ODVODNĚNÍ OBLASTI A ZMĚNY HYDROLOGICKÝCH 
CHARAKTERISTIK 

Povrchové vody 
Realizací posuzovaného záměru by nemělo dojít k zásadním změnám odtokových 
charakteristik křížených drobných vodotečí.  
Přehled vodních toků, které budou trasou navrhované rekonstrukce a výstavby silnice II/229 
dotčeny, uvádí následující tabulka: 

Tabulka D.4: Přehled křížení posuzovaného záměru s vodními toky 
km vodní tok střet řešení 

0,640 bezejmenný tok křížení  demolice starého propustku, osazení nového 
1,290 bezejmenný tok křížení demolice starého propustku, osazení nového  
2,015 Olešná křížení  přemostění (d. 6 m, v. 1,65 m) 
2,755 bezejmenný tok křížení  demolice starého propustku, osazení nového  
3,560 Chrášťanský potok  křížení demolice starého propustku, osazení nového 
4,235 Lišanský potok  křížení  přemostění (d. 131,5 m, v. 9,88 m) 
5,370 bezejmenný tok křížení přemostění spolu s železnicí (d. 86,8, v. 6,58 m)  
6,160 Červený potok  křížení  přemostění  
pozn.  d –  délka přemostění 
  v  – volná výška mostu (výška mostu nad terénem – stavební výška mostu) 
 

Všechny vodní toky zůstanou ve své původní poloze, nedochází k přeložkám ani úpravám 
vodních toků, pouze se bude provádět zpevnění dna toků pod mostem v rámci stavebních 
objektů jednotlivých mostů.  

Podzemní vody 
Asfaltový povrch silnice zabrání vsaku dešťové vody do půdy. Vzhledem k tomu, že v prvním 
a třetím úseku záměru se jedná pouze o rozšíření plochy vozovky, je úbytek podzemních vod 
v těchto úsecích počítám pouze z plochy rozšíření.  
Plocha vozovky, včetně plochy křižovatek, je přibližně 3,25 ha. Při specifickém odtoku 5 –7 
l.s-1 z 1 km2 bude teoretický úbytek podzemních vod činit cca 0,195 l.s-1. 
Skutečný úbytek bude nižší, protože voda z komunikace bude svedena do příkopů a následně 
přes kalové jímky do recipientů. Plocha navrhované komunikace bude zanedbatelná, 
vzhledem k celkovým plochám povodí, jimiž komunikace prochází. Nelze tedy předpokládat 
významnější zásah do vodního režimu krajiny ani výrazné přerozdělení vod v rámci povodí.   

VLIV NA JAKOST VOD 
Voda, odtékající z povrchu vozovky, bude obsahovat řadu kontaminantů, které budou mít vliv 
na jakost povrchových vod. 
Může se jednat zejména o tyto znečišťující příměsi: 

– toxické stopové prvky 
– ropné látky (nepolární extrahovatelné látky – NEL) 
– zbytky posypových materiálů ze zimní údržby vozovky 

Hlavními stopovými toxickými prvky, jejichž zdrojem je silniční doprava, jsou především 
olovo, kadmium, nikl, chrom a měď.  
Nepolární extrahovatelné látky se do splachových vod dostávají prostřednictvím jejich úkapů 
(zejména mazacích olejů) na povrch vozovky. Toxicita těchto látek je nízká, jejich přítomnost 
ve vodě však značně zhoršuje její organoleptické vlastnosti. 
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Již nyní je možné konstatovat, že přípustné hodnoty znečistění povrchových vod (0,1 mg/l) 
definované nařízením vlády č.61/2003 Sb. při dodržení navrhované koncepce odvodnění 
(stabilní norné stěny, kalové jímky) nebudou s vysokou pravděpodobností překročeny. Jedná 
se o hodnotu 0,1 mg/l pro ropné látky (NEL) a 250 mg/l pro chloridy (Cl-). 

Povrchové vody 
Stávající silnice nemá žádné ochranné prvky před znečištěním povrchových vod. V rámci 
rekonstrukce a novostavby obchvatu Lišan jsou navrženy zpevněné příkopy, stabilní norné 
stěny a na všech výústech kalové jímky na zachycení a akumulaci hrubých nečistot. 
Navrhovaná opatření, v porovnání se stávajícím stavem, zajistí mnohem účinnější ochranu 
povrchových vod. 

Podzemní vody 
I přes výše zmiňovaná opatření bude navrhovaný záměr představovat potencionální zdroj 
znečištění podzemních vod posypovými solemi v zimním období a ropnými látkami z úkapů 
vozidel. 
Pro zimní období je předpokládáno použití 1 kg posypové soli (především chlorid sodný) na 
1 m2 vozovky. Pro posuzovaný záměr je plocha vozovky, včetně křižovatek přibližně 
32 520 m2. Spotřeba soli pro zimní období bude tedy 32 520 kg. Toto množství soli je možné 
snížit použitím technologie zkrápěného solení na 70 %, tedy na 22764 kg, která obsahuje cca 
60 %, tj. 13 658 kg chloridových iontů. 
Toto množství rozpuštěných solí však z větší části nepronikne do půdního profilu, protože 
většina bude odvedena povrchovými vodami. K průniku chloridů do podzemních vod bude 
také docházet pouze nárazově v zimním období a po zbytek roku budou tyto soli postupně 
vymývány dešťovou vodou. 

VLIVY NA VODNÍ ZDROJE 
Posuzovaný záměr prochází ochrannými pásmy II. stupně jímacího území Lišanský potok. 
Vrty se nacházejí po obou stranách stávající silnice II/229 od Rakovníka po Lišany. 
Vzhledem k tomu, že stávající silnice již tímto územím prochází, bude nový stav rekonstrukce 
a novostavby s novými havarijními prvky (norné stěny, kalové jímky, zpevněné příkopy) 
zlepšení ochrany tohoto vodního zdroje.  

Tabulka D.5: Přehled střetů záměru s ochrannými pásmy vodních zdrojů 
km vodní zdroj ochranné pásmo střet 

0,000 – 3,630 jímací území Lišanský potok IIa – vnitřní prochází 
0,000 – 5,370 jímací území Lišanský potok IIb – vnější prochází 

 

D.I.5.  VLIVY NA PŮDU 

VLIV NA ROZSAH A ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ PŮDY 
Realizací stavby dojde k dočasnému i trvalému úbytku pouze zemědělského půdního fondu 
(ZPF), pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou dotčeny.  
K vyčíslení trvalého záboru bylo použito podkladu VÚMOP a záborového elaborátu 
zpracovaného v rámci DÚR.  
Celkový zábor posuzovaného záměru bude 13,05 ha. Z toho bude 12,78 ha ZPF, 0,01 ha 
vodních ploch a 0,25 ha ploch ostatních. 
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Tabulka D.6: Předběžný odhad záboru ZPF dle tříd ochrany 
Zábor ZPF ha % 

I. 2,66 20,8 
II. 0,00 0,0 
III. 7,55 59,1 
IV. 1,92 15,0 
V. 0,64 5,0 

celkový zábor ZPF  12,78 100,0 
 

ZNEČISTĚNÍ PŮDY 
Zdrojem přímé kontaminace půdy jsou případné úkapy nebezpečných látek ze stavebních 
mechanizmů v období výstavby, havárie a imise z dopravy v období vlastního provozu. 
Pokud budou dodržena všechna standardní bezpečnostní opatření, která budou blíže 
specifikována na základě dalšího stupně projektové dokumentace, bude možné riziko 
kontaminace půd během výstavby a vlivem havárií zcela minimalizovat. 
U kontaminace vlivem imisí z dopravy lze již nyní obecně konstatovat, že negativní zatížení 
půd bude zcela jistě pod limity, které stanovilo MŽP ČR. V řadě studií z osmdesátých a 
devadesátých let, které se zaměřovaly na těžké kovy – olovo, měď a zinek byly hodnoty 
naměřené v okolí komunikací mírně zvýšené, ale dle Metodického pokynu MŽP ČR i nadále 
zůstávaly v kategorii Kritéria A – hodnocení znečistění zeminy a podzemní vody. 
Kritéria jsou limitní koncentrace chemických látek v zemině a podzemní vodě a jsou 
rozděleny do kategorií A, B a C. Porovnání hodnot koncentrací zjištěných při průzkumu 
znečistění s těmito kritérii umožňuje orientačně posoudit úroveň znečistění a zařadit 
znečistění do kategorie podle jeho závažnosti. 

Kritéria A 
– odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě. 
– pokud nejsou překročena, nejedná se o znečistění, ale o přirozené obsahy sledovaných látek 
– překročení hodnot se posuzuje jako znečistění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s 

přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek. Pokud však nejsou překročena Kritéria B, znečistění 
není považováno za tak významné, aby bylo nutné získat podrobnější údaje pro jeho posouzení, tedy 
zahájit průzkum, nebo znečistění monitorovat. 

Výsledky studie Zhodnocení ekologického rizika provozu dálnice D1, kterou vypracovaly 
firmy EVERNIA a TOCOEN v roce 2000, tyto údaje potvrzují. Na základě výsledků 
chemických analýz a výsledků biologických testů bylo překvapivě potvrzeno, že kumulace 
kontaminantů z provozu dálnice nepředstavuje významné ekologické riziko pro okolní 
ekosystémy. 
Samostatně stojící složkou, významně se podílející na kontaminaci půdy jsou anorganické 
posypové soli. Největší podíl v těchto směsích tvoří chlorid sodný. Jeho zvýšená koncentrace 
se projeví posunem pH půdy do alkalické oblasti, neboť Na+ jsou sorbovány na půdní částice 
a v suspenzi dochází k hydrolýze. Naopak Cl- vzniká sorpce v daleko menší míře, takže 
dochází k daleko snadnější difúzi do okolí a k migraci se zasakující dešťovou vodou. Obsah 
Na+ má vliv také na migraci těžkých kovů, která se zvýšením pH dále snižuje. Pokles 
koncentrací v závislosti na vzdálenosti od krajnice nebyl tak strmý jako u těžkých kovů. 
Po zahájení provozu na posuzovaném záměru bude docházet k výše uvedeným jevům. Jejich 
celkový negativní vliv nebude významný a zatížení území zůstane na přijatelné úrovni. 
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D.I.6.  VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 
Posuzovaný záměr není ve střetu s žádným ložiskem nerostných surovin, ani nezasahuje 
žádné poddolované území. Nejbližší chráněné ložiskové území s dobývacím prostorem se 
nachází v oblasti Hlavačov cca 350 – 500 m východně od silnice II/229. Jeho ovlivnění se 
nepředpokládá.  

ZMĚNA MÍSTNÍ TOPOGRAFIE, VLIV NA STABILITU ÚZEMÍ A EROZI PŮDY 
Vliv na topografii území je u tohoto záměru do značné míry eliminován tím, že záměr je 
v počátečním a konečném úseku veden v trase stávající silnice II/229 a jedná se pouze o jeho 
rozšíření o cca 2,5 m a o obnovu krytu. Novým prvkem v území je úsek silnice II/229 vedený 
západně od obce formou obchvatu. Nestabilitu svahů je možné v tomto úseku předpokládat 
v km 3,400 – 4,400 a 5,100 – 5,600, kde je trasa výškově vedena na násypech vysokých cca 
9 m.  
Možné negativní projevy eroze půdy a nestability půdy na svazích násypů budou eliminovány 
volbou vhodných sklonů svahů, jejich odstupňováním a navazujícími protierozními 
opatřeními (vhodné ozelenění). 
 

D.I.7.  VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 
Vlivy výstavby i provozu silnice na biotickou složku životního prostředí můžeme označit jako 
synergické působení souboru civilizačních stresových faktorů s různou dobou trvání, 
intenzitou a s různými následky (v prostoru i čase). 
Pro posouzení míry zásahu do ekosystémů v dotčeném území byly vytipovány lokality, na 
nichž byl proveden botanický průzkum a zoologické pozorování. Nejcennější lokalita je část 
PR Červená louka, cennost ostatních lokalit je dána tím, že představují fragmenty přírodě 
blízké vegetace v zemědělsky intenzivně využívané krajině. 
Popis vybraných lokalit je uveden v kapitole C.II.5 a geografické vymezení v Grafické 
příloze 2. Tabelární soupis pozorovaných rostlinných a živočišných druhů je uveden 
v Příloze 2. 

VLIVY NA FLÓRU A FAUNU 
Posuzovaný záměr je veden především po zemědělské půdě, kříží několik vodotečí a jejich 
břehové porosty. Při průzkumu na vymezených lokalitách byly zastiženy běžné druhy rostlin a 
živočichů, což odpovídá míře antropogenního zatížení území. Záměr okrajově zasahuje do PR 
Červená louka s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  
Vliv na faunu je třeba posuzovat zejména z pohledu na migrační prostupnost tělesa záměru. 
Jelikož se jedná z větší části o rekonstrukci stávající silnice II/229, nedojde ke zhoršení 
migračních podmínek. V úseku obchvatu obce Lišany je křížen regionální biokoridor 
dostatečně dimenzovaným mostním objektem. 

Lokality budou během stavby záměru ohroženy následujícími faktory: 
– části některých lokalit budou zničeny 
– při zemních pracích dojde k obnažení zeminy a k nástupu ruderálních druhů 
– hrozí nebezpečí kontaminace ropnými látkami z těžké mechanizace 

Během provozu může docházet k následujícím jevům: 
– obohacení substrátu imisemi bohatými na sloučeniny dusíku a k následnému 

prosazování ruderálních a konkurenčně silnějších druhů 
– narušení šíření semen 
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Vlivy, které budou záměrem vyvolány ve vymezených cenných lokalitách jsou následující: 

1. Na Kokrdech (km 0,640) 
Shoduje se s vlivy na VKP – vodní tok (km 0,640) uvedenými v kap. D.1.10. 
Rekonstrukcí nedojde k významnému zásahu do této lokality. 

2. Olešanské lesy (km 1,290) 
Shoduje se s vlivy na VKP – vodní tok (km 1,290) uvedenými v kap. D.1.10. 
V lokalitě se kromě vymezeného VKP nachází zamokřená louka u soutoku s Lišanským 
potokem. K ovlivnění této zamokřené louky u soutoku nedojde. Louka, která je součástí RBC 
Červená louka, je od silnice oddělena pruhem orné půdy. 
Rekonstrukcí nedojde k významnému zásahu do této lokality. 

3. Červená louka (km 2,015) 
Shoduje se s vlivy na VKP – Olešná  – vodní tok a niva (km 2,015) uvedenými v kap. D.1.10. 
V lokalitě se kromě VKP nachází vlhká louka východně od silnice II/229 a olšina, tyto části 
jsou bez výskytu cennějších druhů rostlin a dojde zde k vlastnímu záboru stavbou. Západně 
od silnice se nachází vlhká louka s výskytem zvláště chráněných rostlin, tato část lokality 
nebude stavbou dotčena.  
Vzhledem k blízkosti této cenné části lokality a dalších cenných částí vymezených v rámci PR 
Červená louka jsou navržena ochranná opatření (viz kap. D.IV.), při jejichž dodržení nedojde 
k  významnému zásahu do této lokality. 

4. Na sušici (km 2,755) 
Shoduje se s vlivy na VKP – vodní tok (km 2,755) uvedenými v kap. D.1.10. 
Rekonstrukcí nedojde k významnému zásahu do této lokality. 

5. Chrášťanský potok (km 3,560) 
Shoduje se s vlivy na VKP – Chrášťanský potok – vodní tok (km 3,560) uvedenými v kap. 
D.1.10. 
Délka přerušení vodního toku a převedení trubní propustí násypem tělesa novostavby 
obchvatu bude oproti současnému stavu zvětšeno, jedná se o celkovou délku cca 40 m.  
Výstavbou obchvatu  dojde k slabému zásahu do této lokality.  

6. Lišanský potok (km 4,235) 
Shoduje se s vlivy na VKP – Lišanský potok – vodní tok (km 4,235) uvedenými v kap. D.1.10. 
Výstavbou obchvatu nedojde k významnému zásahu do této lokality.  

7. Za travní cestou (km 5,225) 
Shoduje se s vlivy na VKP – vodní tok (km 5,370) uvedenými v kap. D.1.10. 
Výstavbou obchvatu nedojde k významnému zásahu do této lokality.  

8. Červený potok (km 6,157) 
Shoduje se s vlivy na VKP – Červený potok – vodní tok (km 6,157) uvedenými v kap. D.1.10. 
Rekonstrukcí nedojde k významnému zásahu do této lokality. 
 
Vyhodnocení vlivu na rostliny 
Do floristického seznamu bylo zaneseno 96 druhů vyšších rostlin, které byly pozorovány na 
území cenných lokalit, popřípadě bylo přihlédnuto k dosud provedeným průzkumům v rámci 
zpracování plánu péče pro PR Červená louka. 



II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6 
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

HBH Projekt spol. s r. o.  Brno,  květen 2008 
 

47

Ze zvláště chráněných druhů rostlin podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, byl 
zjištěn tento druh: 
Upolín evropský (Trollius europaeus) – ohrožený druh 
Jeho výskyt je vázán na vlhké louky. Byl nalezen na lokalitě č. 3 na louce v západní části 
přírodní rezervace Červená louka v hojném počtu. Touto částí rezervace záměr neprochází. 
Jedná se o část louky sousedící se stávající silnicí II/229 a proto je zde možné riziko ohrožení 
v době výstavby. Při dodržení navržených ochranných opatření nedojde k negativnímu 
ovlivnění populace upolínu evropského. 

Vzhledem k potenciálnímu ohrožení výše uvedeného druhu v době výstavby, doporučujeme 
požádat orgán ochrany přírody o výjimku ze zákazů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ze základních podmínek ochrany zvláště 
chráněných druhů rostlin  podle § 49  odst. 1  zákona, zařazených dle vyhlášky č. 395/1992 
Sb., příloha III, do ohrožených druhů). 
 
Vyhodnocení vlivu na živočichy 
Faunistický seznam obsahuje 26 druhů bezobratlých a 37 druhů obratlovců.  
Na žádné z cenných lokalit se nepotvrdil výskyt silně ohroženého modráska bahenního 
(Maculinea nausithous), na jehož přítomnost upozorňoval Odbor životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje. Vzhledem k tomu, že jeho rozšíření je 
vázáno převážně na biotopy bažinatých luk, které nebudou v rámci PR Červená louka 
dotčeny, se nepředpokládá ani jeho potenciální ohrožení.  
 

Ze zvláště chráněných druhů živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, 
byly pozorovány následující druhy: 
Čmeláci rodu Bombus – ohrožený druh 
Jedinci byli pozorováni na lokalitách č. 1, 2 a 3. Přítomnost hnízda nebyla potvrzena na žádné 
z lokalit. V období před započetím stavby je nutné detailně projít dotčené lokality a případná 
nalezená hnízda transferovat do bezpečné vzdálenosti od stavby. Při dodržení navržených 
ochranných opatření nebude populace čmeláka výrazně negativně ovlivněna. 
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) – silně ohrožený druh 
Vyhledává suchá a slunná  stanoviště. Byla pozorována na lokalitě č. 3, na okraji rezervace a 
dále v lučním porostu při meliorační strouze ve střední části rezervace. Rozmnožování na této 
lokalitě je nepotvrzené, ale pravděpodobné. Nalezené jedince je nutné transferovat na vhodná 
místa dostatečně vzdálená od stavby ještě před začátkem rozmnožování (nejpozději do 
poloviny května). Při dodržení navržených ochranných opatření nebude populace ještěrky 
obecné výrazně negativně ovlivněna. 
Moták pochop (Circus aeruginosus) – ohrožený druh 
Jedná se o dravce potravními i hnízdními zvyklostmi vázaného na oblasti rákosin. Jedinci při 
terénních průzkumech spatřeni nebyli, avšak jejich výskyt je potvrzen z dřívějších pozorování 
při invetarizačních průzkumech v rámci plánu péče (1995, 2000, 2005). Byli spatřeni nad 
rákosinami na Červené louce (lokalita č. 3), pravděpodobně se jedná o ptáky hnízdící 
v rozsáhlejších rákosových porostech východně od silnice Rakovník-Lišany. Záměrem 
nebude populace motáka pochopa negativně ovlivněna. 
Mravenci rodu Formica – ohrožený druh 
Jedinci byli pozorováni na lokalitě č. 3. Mraveniště ani tzv. „mravenčí dálnice“ v dotčeném 
území nebyla nalezena. Těsně před zahájením stavby je nutné provést průzkum a případně 
nalezená mraveniště transferovat na bezpečná místa. Při dodržení navržených ochranných 
opatření nebude populace mravence výrazně negativně ovlivněna. 
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Žluva hajní (Oriolus oriolus) – silně ohrožený druh 
Žluva vyhledává spíše starší listnaté stromy; ve vidlici jejich větví si staví hnízdo. Pozorována 
byla na lokalitě č. 3 ve východní části, z jiných průzkumů je její výskyt potvrzen i v části 
západní, hnízdění je pravděpodobné. Záměrem nebude populace žluvy hajní výrazně 
negativně ovlivněna. 
Vzhledem k potenciálnímu rušení všech výše uvedených druhů a potenciálnímu ničení 
vývojových stádií u mravenců a čmeláků, doporučujeme požádat orgán ochrany přírody o 
výjimku ze zákazů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny (ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů podle 
§ 50 odst. 1 a 2 zákona, zařazených dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., příloha III, do kategorie 
silně ohrožených a ohrožených druhů). 

VLIVY NA EKOSYSTÉMY 
Vzhledem k tomu, že realizace posuzovaného záměru bude probíhat především na 
zemědělské půdě, či v koridoru stávajíc silnice II/229, lze riziko přímého postižení cenných 
ekosystémů označit za minimální. Realizací posuzovaného záměru dojde k likvidaci části 
biotopů v místě střetu s vodními toky a jejich doprovodnými porosty. Význam těchto lokalit 
je především v krajinotvorné funkci. Za cenný ekosystém lze označit lokalitu PR Červená 
louka. Nejcennější části však nebudou záměrem dotčeny, dojde k likvidaci části olšiny a 
louky bez výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

D.I.8.  VLIVY NA KRAJINU 

VLIVY NA RÁZ KRAJINY 
Vyhodnocení míry vlivu na krajinný ráz 

V následující tabulce jsou uvedeny míry zásahů navrhovaného záměru do jednotlivých prvků 
přírodních a kulturně-historických charakteristik. Použita byla následující stupnice – žádný 
zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah.  

Tabulka D.7: Klasifikace znaků krajinného rázu 
prvek projev význam cennost míra zásahu 

přírodní charakteristiky 
mírně zvlněný terén neutrální zásadní běžný žádný 
lesní celky na horizontech pozitivní doplňující běžný žádný 
Červená louka pozitivní spoluurčující význačný středně silný 
nivy vodních toků pozitivní  doplňující běžný slabý 
násep železniční trati s vegetací pozitivní doplňující běžný slabý 
aleje stromů podél silnice  pozitivní doplňující běžný středně silný 
kulturně-historické charakteristiky
kostelní věž – Lišany pozitivní doplňující běžný žádný 
zástavba obce Lišany neutrální doplňující běžný slabý 
hřbitov s místní cestou  lemovanou alejí pozitivní doplňující běžný středně silný 
smírčí kámen pozitivní doplňující běžný žádný 
Při realizace záměru dojde k zásahu do několika přírodních a kulturně historických 
charakteristik, které mají pozitivní hodnotu v rámci krajinného rázu dotčeného území.  
Z přírodních charakteristik bude narušena spojitost břehových porostů, záměr kříží několik 
niv vodních toků, jejichž břehová vegetace bude částečně odstraněna (především na straně 
rozšiřování silnice). Odstraněno bude také několik stromů z alejí v různých částech stávající 
silnice II/229.  
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Středně silné a slabé zásahy lze předpokládat u běžně cenných přírodních charakteristik, 
výjimkou je lokalita Červená louka, která má spoluurčující význam pro území krajinného 
rázu.  
Kulturně historické charakteristiky budou narušeny jen v případě lišanského hřbitova s místní 
cestou, která bude přemostěna novostavbou obchvatu Lišan vedeného z větší části kolem obce 
na násypu.  
Pohledově se bude jednat o další snížení rozhledu od hřbitova směrem k obci, okraj obce je již 
dnes z tohoto pohledu částečně zakryt kaštanovou alejí podél cesty a doprovodnou vegetací 
v blízkosti stávajícího mostu přes Lišanský potok. Z pohledu od obce bude hřbitov umístěn 
nepatrně výš než těleso obchvatu. Daleké výhledy z okrajů zástavby obce na zalesněné 
horizonty však nebudou ovlivněny. Výškové charakteristiky záměru jsou zřetelné z podélného 
profilu trasy  (Grafická příloha 4).  
Estetické hodnoty krajiny představované právě hodnotami vizuální scény a harmonií měřítka 
krajiny nebudou z velké části narušeny vzhledem k vedení záměru převážně ve stávající trase 
silnice II/229. V úseku nového obchvatu obce Lišany dojde k rozčlenění zemědělské krajiny 
další komunikací a mírnému zesílení technicistní povahy západní části území směrem od 
Lišan spolu se současným vedením elektrického napětí. V severní a severovýchodní části 
obce je harmonické měřítko krajiny a zástavby narušeno stávající nevhodnou zástavbou 
větších skladových a zemědělských objektů. Dotčeny budou také rozhledy od hřbitova k obci, 
které jsou popsány výše. 
Záměr je ve střetu se zvláště chráněným územím přírodní rezervace Červená louka. Jeho 
zásah bude středně silný, jedná se o odstranění části olšového porostu v menší oddělené 
západní části chráněného území, ve které se nevyskytují žádné prvky předmětu ochrany 
tohoto území.  

Nápravná opatření  
Jako nápravné opatření především za pokácené dřeviny alejí a břehových porostů jsou 
navrženy náhradní výsadby a další výsadby alejových stromů v místech, kde to budou 
umožňovat bezpečnostní předpisy rozhledu ze silnice a dostatek prostoru od dalších silničních 
objektů. V km 0,000 – 0,500 bude ponechána stávající jasanová alej na levé straně, v dalších 
částech prvního rekonstruovaného úseku silnice bude ponechána stávající levá výsadba, která 
bude doplněna střídavě na levou i pravou stranu další nepravidelnou výsadbou stromů i keřů.   
Na obchvatu Lišan je v rámci začlenění stavby do krajiny navrženo maximální ozelenění 
dřevinami i pásy z keřů, a to dle stanovištních podmínek a rozhledových poměrů na silnici. 
Na násypových svazích budou keře doplněny nepravidelnými řadami stromů vysazovaných 
při patě svahu.  U zářezových svahů jsou stromy umístněny při koruně svahu, jejich hustota je 
menší než u násypů z důvodu větší náchylnosti k vysychání.  

Závěrečné hodnocení 
Záměr představuje v omezené míře rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků 
jednotlivých charakteristik krajinného rázů. Jako nápravné opatření je navrženo maximální 
ozelenění s ohledem na příznivé stanovištní a  rozhledové podmínky na silnici.  
Navrhovaný záměr je navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a je proto 
hodnocen jako únosný z hlediska zásahu do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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VLIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ KRAJINY 
Rekreační využití krajiny v posuzovaném koridoru, které je představováno především pěší 
turistikou a cykloturistikou bude ovlivněno na lokální úrovni. Navrhovaný záměr zohledňuje 
významnější polní cesty a přístupnost do krajiny. Přesto, že dojde k částečnému bariérovému 
efektu obchvatu v území západně od obce Lišany, volná prostupnost krajiny zůstane 
zachována. 
 

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

VLIV NA HMOTNÝ MAJETEK 
V trase posuzovaných silničních úseků se s výjimkou některých inženýrských sítí nenacházejí 
objekty, které by bylo nutno demolovat. Provozovaná silnice však obsahuje mosty a 
propustky, které bude nutno z hlediska rozšiřování a rekonstrukce silnice odstranit a nahradit 
novými. 

VLIV NA KULTURNÍ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 
Přímo v trase posuzovaného záměru se nenachází žádný objekt, který je zapsán ve Státním 
seznamu nemovitých kulturních památek. 
V souladu se zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění je třeba 
provést záchranný archeologický průzkum, a to jak v předstihu před zahájením zemních prací, 
tak i v průběhu stavby v případě archeologického nálezu. 
 

D.I.10.  VLIVY NA ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PRVKY ÚSES 
Silnice II/229 v úseku Rakovník – I/6 se dostává do střetu s prvky ÚSES na úrovni lokální a 
regionální. Trasa kříží lokální a regionální biokoridory vedoucí po vodních tocích a jedno 
regionální biocentrum, které je vymezeno v širším území včetně PR Červená louka.   
V následující tabulce jsou přehledně shrnuty střety silnice II/229 s jednotlivými skladebnými 
prvky ÚSES. 

Tabulka D.8: Vlivy záměru na ÚSES 
km ÚSES střet řešení 

1,290 LBK Olešanské lesy kříží trubní propust 
1,965–2,130 RBC Červená louka prochází v místě vodního toku přemostění,  

minimalizace zásahu 
3,560 LBK Chrášťanský potok kříží trubní propust 
4,235 RBK Lišanský potok kříží přemostění 
6,160 RBK Lišanský potok kříží přemostění 

 
K zásahu do regionálního biocentra RBC Červená louka (biocentrum je rozsáhlé a je 
vymezeno i se stávající silnicí a blízkým okolí) dojde v části průchodu odkloněného úseku 
záměru východně od stávající silnice II/229. Negativní vlivy budou minimalizovány 
opatřeními uvedenými v kap. D.IV.  
Při křížení regionálního biokoridoru RBK Lišanský potok je navržen dostatečně kapacitní 
mostní objekt, vlastní tok Lišanského potoka nebude překládán ani upravován, dojde pouze ke 
zpevnění dna pod mostem.  
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Ostatní křížení záměru s lokálními biokoridory jsou řešena trubními propustky, které se 
v současné době na stávající trase taktéž nacházejí, proto nedojde k významnému zlepšení ani 
zhoršení typu převedení lokálních biokoridorů přes těleso silnice. Do blízkých břehových 
porostů bude co nejméně zasahováno, v případě vykácení dřevin dojde k vysázení náhradního 
porostu.  

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s přírodní rezervací Červená louka. Dochází k zásahu 
ve východní části rezervace v blízkosti stávající silnice II/229. Záměr se odklání od původní 
osy a dojde k trvalému záboru cca 0,235 ha z celkové rozlohy 25,6 ha rezervace. 
V dotčené části se nachází olšina s ruderalizovaným podrostem a louka bez výskytu 
cennějších druhů rostlin. Koryto potoka Olešná nebude přeloženo, pod mostem dojde 
k opevnění dna. V období výstavby dojde k dočasnému poničení pruhu nivy potoka Olešná, 
po ukončení stavebních prací je nutné rychlé navrácení do původního stavu.   
Cennější části rezervace západně od stávající silnice II/229 hrozí riziko v době výstavby 
v podobě kontaminace ropnými látkami z těžké mechanizace a možnosti nástupu ruderálních 
druhů na obnaženou zeminu. Je třeba zcela vyloučit jakýkoliv zásah staveništní mechanizace 
do této lokality.  
Staveništní dopravu a jakékoliv ukládání materiálu je nutné vyloučit také z ochranného pásma 
rezervace, který je dle zákona č. 114/1992 Sb. území 50 m od hranice chráněného území.  
Pozitivním přínosem narovnání trasy v  zatáčce v blízkosti přírodní rezervace Červená louka 
je snížení možností havárií vozidel v tomto nebezpečném úseku a tím i snížení vzniků 
doprovodných negativních vlivů na přírodní rezervaci (únik pohonných hmot a olejů, 
znečištění prostředí, ...) 

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA SOUSTAVU NATURA 2000 
V posuzovaném území se nenachází lokalita zařazená do soustavy Natura 2000.  

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PŘÍRODNÍ PARKY 
Posuzovaným záměrem nebude dotčen žádný přírodní park. 

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY (VKP) 
Posuzovaný záměr bude křížit několik vodních toků, které jsou vymezeny jako VKP tzv. „ze 
zákona“ (definovány dle §3, zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).  
Registrované VKP se v dotčeném území nenacházejí. 

Tabulka D.9: Vlivy záměru na VKP 
km název VKP střet řešení 

0,640 vodní tok  vodní tok křížení demolice starého propustku,  
osazení nového 

1,290 vodní tok vodní tok křížení demolice starého propustku,  
osazení nového 

2,015 Olešná vodní tok a niva křížení přemostění (d. 6 m, v. 1,65 m) 
2,755 vodní tok vodní tok křížení demolice starého propustku,  

osazení nového 
3,560 Chrášťanský potok vodní tok křížení demolice starého propustku,  

osazení nového 
4,235 Lišanský potok vodní tok křížení přemostění (d. 131,5 m, v. 9,88 m) 
5,370 vodní tok vodní tok křížení přemostění spolu s železnicí (d. 86,8, 

v. 6,58 m) 
6,157 Červený potok vodní tok křížení přemostění 

pozn.  d –  délka přemostění 
  v  – volná výška mostu (výška mostu nad terénem – stavební výška mostu) 
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Při řešení střetů s vodními toky je třeba akceptovat především jejich migrační funkce a 
z tohoto pohledu musí být v  průběhu projekčních prací optimalizována jednotlivá křížení. Je 
třeba zachovat migrační prostupnost vodního toku pro malé obratlovce, propustky navrhovat 
s dostatečným průměrem nebo), minimalizovat úpravy koryta, v maximální možné míře 
zachovat přírodní charakter koryta. 

VKP – vodní tok (km 0,640) 
Rozšířením silnice o cca 2,5 m vpravo a výstavbou nového propustku DN 800 dojde k zásahu 
do tohoto VKP. Nejedná se však o cennou lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů, 
břehový porost je nesouvislý s ruderalizovaným podrostem. Případná likvidace břehového 
porostu bude kompenzována náhradní výsadbou. K mírnému negativnímu ovlivnění dojde 
pouze dočasně v období výstavby.  
V období provozu komunikace nebude ekologicko-stabilizační funkce VKP oslabena.  

VKP – vodní tok (km 1,290) 
Rozšířením silnice o cca 2,5 m vpravo a výstavbou nového propustku DN 800 dojde k zásahu 
do tohoto VKP. Nejedná se však o cennou lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů, 
břehový porost se v blízkosti silnice téměř nevyskytuje. Podél toku je vymezen lokální 
biokoridor. Migrační prostupnost oproti současnému stavu nebude snížena, k mírnému 
negativnímu ovlivnění dojde pouze dočasně v období výstavby.  
V období provozu komunikace nebude ekologicko-stabilizační funkce VKP  oslabena. 

VKP – Olešná  – vodní tok a niva (km 2,015) 
Mírným odkloněním záměru od stávající osy silnice dojde k zásahu do nivy potoka Olešná, 
která je součástí PR Červená louka. V této části se nachází olšina s ruderalizovaným 
podrostem. Koryto potoka nebude přeloženo a bude kříženo novým mostem nahrazující 
stávající nevyhovující most. Pod mostem dojde k opevnění dna. Konstrukce mostu je tvořena 
prostým polem klenbové železobetonové konstrukce. Délka mostu je 6,0 m a volná výška 
1,65 m. Cenným částem VKP, které jsou též součástí PR Červená louka, se záměr zcela 
vyhýbá.  
Při dodržení navrhovaných ochranných opatření nebude ekologicko-stabilizační funkce VKP 
oslabena. 

VKP – vodní tok (km 2,755) 
Rozšířením silnice o cca 2,5 m vpravo a výstavbou nového propustku DN 1200 dojde 
k zásahu do tohoto VKP.  Nejedná se o cennou lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů, 
břehový porost je nesouvislý s ruderalizovaným podrostem. Rekonstrukce si nevyžádá 
výraznou likvidaci břehového porostu. Případná likvidace břehového porostu bude 
kompenzována náhradní výsadbou. K mírnému negativnímu ovlivnění dojde pouze dočasně 
v období výstavby.  
V období provozu komunikace nebude ekologicko-stabilizační funkce VKP oslabena.  

VKP – Chrášťanský potok – vodní tok (km 3,560) 
V tomto úseku se jedná o novostavbu obchvatu Lišan, potok bude převeden trubním 
propustkem DN 1200. Násyp v místě křížení dosahuje výšky cca 7 m, šířka tělesa cca 40 m. 
Nejedná se o cennou lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů, břehový porost je v místě 
křížení nesouvislý. Případná likvidace břehového porostu bude kompenzována náhradní 
výsadbou. Podél potoka je vymezen lokální biokoridor. Migrační prostupnost bude oproti 
současnému stavu snížena.  
Ekologicko-stabilizační funkce VKP bude oslabena. 
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VKP – Lišanský potok – vodní tok (km 4,235) 
V úseku křížení s potokem se jedná o novostavbu obchvatu Lišan. Záměr kříží potok na mostě 
o 5 polích délky 131,15 m a volné výšky 9,88 m, potok nebude přeložen, dno pod mostem 
bude opevněno. Břehový porost v místě křížení není souvislý, jedná se o novou výsadbu 
mladých stromků, při výstavbě tedy dojde k likvidaci několika stromů. Keřové patro zcela 
chybí, strmé svahy jsou zatravněny s výskytem ruderálních druhů. Podél Lišanského potoka je 
vymezen regionální biokoridor. Migrační prostupnost tohoto biokoridoru nebude vzhledem 
k parametrům mostního objektu snížena, k mírnému negativnímu ovlivnění dojde pouze 
dočasně v období výstavby.  
V období provozu komunikace nebude ekologicko-stabilizační funkce VKP oslabena. 

VKP – vodní tok (km 5,370) 
V úseku křížení s VKP se jedná o novostavbu mostu s železniční tratí na obchvatu Lišan. 
(parametry mostu – 5 polí, délka 86,8 m a volné výška 6,58 m). Nejedná se o cennou lokalitu 
s výskytem zvláště chráněných druhů, mělkou strouhou po většinu roku voda neprotéká. 
Břehový porost je tvořen náletovými dřevinami.  
Ekologicko-stabilizační funkce VKP  nebude oslabena. 

VKP – Červený potok – vodní tok (km 6,157) 
V místě křížení dojde k zásahu do VKP rozšířením stávající silnice na obě strany, 
rekonstrukce mostu přes Červený potok není součástí tohoto záměru. Podél Červeného potoka 
je vymezen regionální biokoridor. Migrační prostupnost tohoto biokoridoru nemůže být 
posouzena, záleží na parametrech mostu, který ho bude křížit. Nejedná se však o cennou 
lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů, břehový porost je v místě křížení nesouvislý 
s ruderalizovaným podrostem.  
Ekologicko-stabilizační funkce VKP nebude záměrem oslabena. 
 
Vzhledem k potenciálnímu oslabení ekologicko-stabilizační funkce všech výše uvedených VKP 
během výstavby doporučujeme zažádat orgán ochrany přírody o vydání stanoviska o zásahu 
do VKP ve smyslu § 4 zákona č.114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
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D.II.  ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A 
POPULACI 

Konkrétní popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných 
kapitolách části D.I. Oznámení EIA. V této kapitole je uvedeno pouze shrnutí vlivů vzhledem 
k zasaženému území a populaci. 

Klima 
Makroklima v regionu nebude posuzovaným záměrem ovlivněno. Mezo a mikroklimatické 
poměry budou částečně ovlivněny jen v bezprostředním okolí posuzovaného záměru. 

Voda 
U povrchových vod nedojde k výraznému zásahu do charakteru odvodnění oblasti.Ovlivnění 
jímacího území Lišanský potok se vzhledem ke zlepšení odvodnění stávající silnice i nového 
obchvatu Lišan (zpevněné příkopy, norné stěny, kalové jímky) nepředpokládá.   

Půda 
Půdy budou posuzovaným záměrem ovlivněny záborem ZPF (12,78 ha), okrajově budou 
dotčeny vodní (0,01 ha) a ostatní plochy (0,25 ha), k záboru PUPFL nedojde.  K postižení půd 
širšího území, a to zvláště kontaminací imisemi z dopravy, nebude docházet, neboť je 
prokazatelné, že kontaminace půd klesá geometrickou řadou ve vzdálenosti 10 m od 
komunikace tohoto typu. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 
V řešeném území se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin, ani poddolovaná území. 
Horninové prostředí bude ovlivněno pouze lokálně, v místech zářezů a náspů, nepředpokládají 
se negativní změny. 

Fauna, flóra a ekosystémy 
Vzhledem k tomu, že realizace posuzovaného záměru bude probíhat v koridoru stávající 
silnice II/229 a v případě obchvatu Lišan na zemědělské půdě, lze riziko přímého postižení 
cenných ekosystémů označit za minimální. Dojde k okrajovému zásahu do přírodní rezervace 
a ke křížení biokoridorů na lokální a regionální úrovni. 

Krajina 
K slabému zásahu do krajinného rázu dojde západně od obce Lišany, kde bude veden obchvat 
na vyšším násypu. Vymezené přírodní charakteristiky budou zasaženy omezeným kácením 
břehových porostů vodních toků a doprovodných porostů v blízkosti stávající silnice II/229. 
Celkově se bude jednat o slabé zásahy, které jsou pro území únosné. Jako nápravné opatření 
především na obchvatu Lišan je navrženo maximální ozelenění s ohledem na příhodné 
stanovištní a rozhledové podmínky, v úsecích rekonstrukce silnice jsou navrženy náhradní 
výsadby a další vegetační úpravy. 

Hluk 
Realizací záměru dojde k odstranění tzv. staré hlukové zátěže ze zástavby obce Lišany. 
U objektů nacházející se vlevo od stávající silnice II/229 mezi Rakovníkem a Lišany 
(ve směru staničení) dojde po rozšíření silnice na druhou stranu k mírnému snížení hlukové 
zátěže.  

Imise 
Po převedení tranzitní dopravy na obchvat Lišan dojde k podstatnému zlepšení imisní situace 
v samotné obci Lišany. V ostatních dotčených obcích budou změny imisních situací 
zanedbatelné.  
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D.III.  ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH 
VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Posuzovaný záměr se nachází ve vnitrozemí, žádné vlivy přesahující státní hranice se tedy 
nepředpokládají. 

 

D.IV.  OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví a pohody obyvatel 
− v rámci projektové přípravy rychlostní silnice R6 zohlednit možný nárůst intenzit dopravy 

na silnici II/229 v úseku mezi R6 a Rakovníkem a následně řešit nárůst hlukové zátěže. 

Z hlediska ochrany vod provést 
– převedení všech existujících toků (i občasných) přes těleso komunikace 
– v následujících stupních projektové dokumentace zachovávat navržená bezpečnostní 

opatření (zpevněné příkopy, stabilní norné stěny, kalové jímky) v úseku průchodu záměru 
ochrannými pásmy jímacího území Lišanský potok. 

Z hlediska ochrany zemědělské půdy 
– v případě přebytku ornice (pokud nebudou skrývky použity ke zpětné rekultivaci ploch a 

svahů) rozhodnout o jejich dalším využití ve spolupráci s orgánem ochrany ZPF. 
– dočasné skládky orniční vrstvy zabezpečit podle příslušných předpisů před jejich 

znehodnocením, zejména pak zabránit rozmnožení ruderálních druhů rostlin a 
kontaminaci půdy jejich semeny. 

– veškeré skládky zemin situovat v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby 
nedocházelo k jejich zanášení. 

– povážení pozemků provádět v době vegetačního klidu. 

Z hlediska ochrany flóry, fauny a ekosystémů 

Obecné požadavky 
– v době výstavby zohlednit požadavky na: 

o zabezpečení proti vniknutí živočichů do prostoru komunikace, 
o zajištění možnosti migrace všech druhů živočichů, 
o zajištění transferu chráněných druhů rostlin a živočichů. 

– veškerá kácení provádět mimo vegetační období. 
– kompenzovat břehové a doprovodné porosty vodních toků poškozených či zničených 

výstavbou jejich revitalizací, včetně výsadby domácích dřevin odpovídajících 
stanovištním podmínkám. 

– koryta vodních toků co nejvíce ponechat v přirozeném stavu, v případě zpevnění pod 
mostními objekty je nutné koryto upravit tak, aby byla snížena rychlost proudící vody a 
aby byl zajištěn dostatek úkrytů pro vodní živočichy (např. kameny zapuštěnými do 
dláždění). 

– pro zvýšení možnosti migrace obojživelníků a menších savců v úseku rekonstrukce silnice 
mezi Rakovníkem a Lišany osadit další propustek do cca km 0,700, v km 2,755 nahradit 
propustek DN 800 propustkem s větší světlostí DN 1000 tzv. tlamového typu 
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– pro zvýšení možnosti migrace obojživelníků a menších savců v úseku přeložky silnice 
(obchvat Lišan) v km 3,560 nahradit propustek DN 1200 propustkem s větší světlostí 
DN 1650 tzv. tlamového typu 

V případě zásahu do přírodní rezervace Červená louka 
o zcela vyloučit jakýkoliv zásah do západní části rezervace, 
o minimalizovat rozsah záboru v rezervaci, 
o minimalizovat technické zásahy do stávajícího koryta vodního toku Olešná, 

zpevnění koryta vodního toku pod mostním objektem upravit tak, aby byla snížena 
rychlost proudící vody a aby byl zajištěn dostatek úkrytů pro vodní živočichy (např. 
kameny zapuštěnými do dláždění) 

o kácení dřevin provádět jen v míře nezbytné a vykácené dřeviny kompenzovat 
náhradními výsadbami,  

o trasy pro staveništní dopravu vést po stávající komunikaci, 
o do rezervace ani do jejího ochranného pásma neumisťovat stavební dvory, zemníky 

a deponie ze stavby, 
o v době výstavby zabezpečit prostor stavby proti vniknutí živočichů (převážně 

obojživelníků) a umožnit jejich migraci skrz propustky nebo mostní objekty pomocí 
např. migračních zábran a naváděcích pásů.  

V  případě zásahu do vymezených VKP 
VKP – vodní tok (km 0,640) 

1. kácení dřevin provádět jen v míře nezbytné a vykácené dřeviny kompenzovat 
náhradními výsadbami  

2. trasy pro staveništní dopravu vést po stávající komunikaci mimo plochu VKP 
3. do plochy VKP neumísťovat stavební dvory, zemníky a deponie ze stavby 

VKP – vodní tok (km 1,290) 
1. kácení dřevin provádět jen v míře nezbytné a vykácené dřeviny kompenzovat 

náhradními výsadbami  
2. trasy pro staveništní dopravu vést po stávající komunikaci mimo plochu VKP 
3. do plochy VKP neumísťovat stavební dvory, zemníky a deponie ze stavby 

VKP – Olešná  – vodní tok a niva (km 2,015) 
1. kácení dřevin provádět jen v míře nezbytné a vykácené dřeviny kompenzovat 

náhradními výsadbami  
2. zpevnění koryta vodního toku pod mostním objektem upravit tak, aby byla snížena 

rychlost proudící vody a aby byl zajištěn dostatek úkrytů pro vodní živočichy (např. 
kameny zapuštěnými do dláždění) 

3. vodorovné plochy podmostí ponechat hliněné (nezpevněné) 
4. trasy pro staveništní dopravu vést po stávající komunikaci mimo plochu VKP 
5. do plochy VKP neumísťovat stavební dvory, zemníky a deponie ze stavby 

VKP – vodní tok (km 2,755) 
1. kácení dřevin provádět jen v míře nezbytné a vykácené dřeviny kompenzovat 

náhradními výsadbami  
2. trasy pro staveništní dopravu vést po stávající komunikaci mimo plochu VKP 
3. do plochy VKP neumísťovat stavební dvory, zemníky a deponie ze stavby 

VKP – Chrášťanský potok – vodní tok (km 3,560) 
1. kácení dřevin provádět jen v míře nezbytné a vykácené dřeviny kompenzovat 

náhradními výsadbami  
2. trasy pro staveništní dopravu vést po stávající komunikaci mimo plochu VKP 
3. do plochy VKP neumísťovat stavební dvory, zemníky a deponie ze stavby 
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VKP – Lišanský potok – vodní tok (km 4,235) 
1. kácení dřevin provádět jen v míře nezbytné a vykácené dřeviny kompenzovat 

náhradními výsadbami  
2. zpevnění koryta vodního toku pod mostním objektem upravit tak, aby byla snížena 

rychlost proudící vody a aby byl zajištěn dostatek úkrytů pro vodní živočichy (např. 
kameny zapuštěnými do dláždění) 

3. vodorovné plochy podmostí ponechat hliněné (nezpevněné) 
4. trasy pro staveništní dopravu vést tělesem komunikace mimo plochu VKP 
5. do plochy VKP neumísťovat stavební dvory, zemníky a deponie ze stavby 

VKP – vodní tok (km 5,370) 
1. kácení dřevin provádět jen v míře nezbytné a vykácené dřeviny kompenzovat 

náhradními výsadbami  
2. trasy pro staveništní dopravu vést tělesem komunikace mimo plochu VKP 
3. do plochy VKP neumísťovat stavební dvory, zemníky a deponie ze stavby 

VKP – Červený potok – vodní tok (km 6,157) 
1. kácení dřevin provádět jen v míře nezbytné a vykácené dřeviny kompenzovat 

náhradními výsadbami  
2. zpevnění koryta vodního toku pod mostním objektem upravit tak, aby byla snížena 

rychlost proudící vody a aby byl zajištěn dostatek úkrytů pro vodní živočichy (např. 
kameny zapuštěnými do dláždění) 

3. vodorovné plochy podmostí ponechat hliněné (nezpevněné) 
4. trasy pro staveništní dopravu vést po stávající komunikaci mimo plochu VKP 
5. do plochy VKP neumísťovat stavební dvory, zemníky a deponie ze stavby 

V případě zásahu do ÚSES 
o zajistit migrační průchodnost v podobě propustků a mostních objektů, jak je 

uvedeno v projektové dokumentaci, 
o kácení dřevin provádět jen v míře nezbytné a vykácené dřeviny kompenzovat 

náhradními výsadbami, 
o neumisťovat stavební dvory, zemníky a deponie ze stavby do ploch ÚSES,  
o minimalizovat zábory ploch ÚSES.  

Z hlediska ochrany estetických hodnot 
– v souvislosti s požadavkem začlenění trasy komunikace do krajiny je třeba provést terénní 

úpravy včetně vegetačních úprav náspů a výsadby doprovodné zeleně, a to v souladu 
s ochranou přírody a krajiny.  

– po ukončení výstavby bude nutno provést úplnou likvidaci stavebních dvorů a účelových 
komunikací a provést rekultivaci. 

Z hlediska ochrany památek  
– trasa stavby musí být archeologicky prozkoumána (v rozsahu zemních zásahů). 

Doporučuje se uzavřít v dostatečném časovém předstihu dohodu investora s 
Archeologickým ústavem AV ČR v Praze nebo jinou oprávněnou organizací o 
podmínkách provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu, a to na 
základě povinnosti investora, vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči ve znění pozdějších ustanovení. 

Z hlediska územně plánovacích opatření 
– základním územně plánovacím opatřením je zohlednění předkládaného záměru v ÚPD 

všech stupňů. 
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D.V.  CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A 
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

 
Posouzení vlivu záměru Silnice II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6 bylo provedeno 
v rozsahu, který vyžaduje oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, zpracované dle přílohy č. 3 tohoto zákona. 
Vycházelo se z mapových a výkresových podkladů předaných investorem, jejichž míra 
podrobnosti odpovídá dokumentaci staveb pozemních komunikací ve fázi dokumentace pro 
územní rozhodnutí. 
Při všech hodnoceních a doporučeních bylo postupováno s principem předběžné opatrnosti a 
rozsahy záborů se stejně, jako působení hluku a imisí, záměrně nadhodnocovaly, aby 
nedocházelo k opomenutí a zanedbání negativního působení některého z vlivů. 
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E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Porovnání variant řešení záměru nebylo provedeno, neboť technické řešení navrhovaného 
záměru bylo předloženo jako invariantní (varianta aktivní). Ponechání stávajícího stavu, bylo 
posouzeno z hlediska hluku a imisí a rámcově byl zhodnocen vliv na obyvatelstvo dotčených 
obcí. 
I bez komplexního vyhodnocení lze negativní vlivy dopravy na stávající posuzované silniční 
síti (varianta nulová) do budoucna označit jako nevyhovující. 
 
Na základě zjištěných a popsaných skutečností v předchozích kapitolách lze variantu aktivní 
doporučit k realizaci. 
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F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

POUŽITÉ PODKLADY: 

Projekční studie (řazeny chronologicky) 
− Dokumentace pro územní rozhodnutí „Silnice II/229 Rakovník – I/6, připojení  na R6“, 

SBH, akciová společnost,  Brno, rozpracováno.  
− Technická studie „Obchvat obce Lišany“, SBH, akciová společnost,  Brno, 2007. 

Studie zpracované jako podklad pro Oznámení EIA 
– Rozptylová studie „Silnice II/229 Rakovník – I/6, připojení  na R6“, ENVIROAD s.r.o., 

Ostrava, duben 2008. 
– Hluková studie „Silnice II/229 Rakovník – I/6, připojení  na R6“, ENVIROAD s.r.o., 

Ostrava, duben 2008. 

Ostatní použité studie 
– Hodnocení vlivu stavby „Rychlostní silnice R55 v úseku Napajedla – Babice“ 

na obyvatelstvo. Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. – Expertízy vlivu životního 
prostředí na zdraví, Brno, leden 2005. 

– Oznámení EIA „Přeložka silnice I/19 Obrataň, Kámen – obchvaty; část Obrataň – 
obchvat; km 0,000 – 6,980“, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, srpen 2007. 

 

 

Plány péče 
– Plán péče o přírodní rezervaci Červená louka na období 2006 – 2015, Ondřej Mudrák 

(ed.), České Budějovice, 2005. 
– Přírodní památka Červená louka I (Inventarizační průzkum a plán péče na období 1996-

2005), RNDr. Marie Pivničková a kol. 

ÚSES 
– Lokální systém ekologické stability pro katastrální území Pavlíkov 1, Ryšín, Hořesedly, 

Chlum, Lišany, Hokov, Lužná, Děkov, Vlkov, Lareco, Praha, 1993. 
– Generel územního systému ekologické stability Rakovník, U24, Praha, 1994 
– Územně-technický podklad regionálních a nadregionálních ÚSES, MMR a MŽP, 1996. 
 
 
– Soubor geologických a účelových map 1:50 000 
– Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 
– mapové podklady (ZM 1:10 000) 
– ÚPD dotčených obcí a VÚC 
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G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Předložené oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí (rozsah dle přílohy 3 zákona) – dále jen Oznámení EIA – je zpracováno pro záměr 
„Silnice II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6“. 
Jedná se o záměr na stávající silnici II/229, který je rozdělen do tří úseků, v prvním (začátek 
úpravy v místě skladových prostor a zahrádek severně od Rakovníka po začátek obchvatu 
obce Lišany) a třetím (konec obchvatu Lišany po budoucí napojení na R6) se jedná o 
rekonstrukci stávající silnice II/229 s jednostranným (v případě prvního úseku) a 
oboustranným (v případě třetího úseku) rozšířením. V rámci těchto dvou úseků je dále 
navržena úplná výměna krytu vozovky. Ve druhém úseku dojde k výstavbě obchvatu Lišan, 
vedeného západně od obce. Obchvat bude na začátku a na konci úseku napojen úrovňovými 
křižovatkami na stávající silnici II/229 vedené průtahem obce.  
Při zpracování Oznámení EIA byly popsány charakteristiky území, jednotlivé složky 
životního prostředí a vlivy, kterými bude posuzovaný záměr v případě realizace působit. 
Dále je uveden popis záměru, řešeného území a přehledné shrnutí jednotlivých charakteristik 
a vlivů. 
 

POPIS POSUZOVANÝCH VARIANT 
Záměr je předložen pouze v jediné aktivní variantě. 
Jako referenční, především pro výpočet emisně-imisní a hlukové zátěže byla definována 
varianta nulová, tedy vedení stávající silnice II/229  s průtahem obcí Lišany.  
Varianta aktivní se skládá z úseků rekonstrukce stávající silnice II/229 a z vloženého úseku 
novostavby obchvatu obce Lišany. Součástí obchvatu je mimoúrovňové křížení s místní 
komunikací ke hřbitovu a s železniční tratí a dvě úrovňová křížení se stávající silnicí II/229 
směrem do obce.  
Silnice II/229 bude vedena v kategoriï S 9,5/70, v  rámci rekonstrukce v předmětných úsecích 
je navrženo rozšíření o cca 2,5 m  a úplná obnova krytu vozovky.  
Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí, sjezdy na přilehlé pozemky, demolice 
stávajících a výstavba nových mostů a propustků, silniční příkopy, stabilní norné stěny a 
kalové jímky, zachování a rekonstrukce stávajících autobusových zastávek, vegetační úpravy, 
náhradní výsadby a rekultivace ploch. 
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STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ 
Řešené území se nachází ve Středočeském kraji mezi Rakovníkem a obcí Krupá.  
Reliéf je mírně zvlněný s převahou zemědělských pozemků. V území se nachází ojedinělé 
roztroušené obytné budovy na okraji stávající silnice II/229 a zástavba obce Lišany. Silniční 
komunikace jsou doplněny občasnými alejemi stromů, vodní toky mají nesouvislé břehové 
porosty.  
Záměr prochází v celém svém rozsahu Rakovnickou kotlinou. Dotknutá část silnice II/229 je 
vedena v nižších polohách této kotliny, východně a západně od této komunikace se nachází 
zalesněné členitější polohy.   
Geologické podloží je součástí svrchního karbonu zastoupeného převážně pískovci, slepenci a 
jílovci s kvartérním pokryvem (fluviální a deluviofluviální sedimenty).  
Klima je mírně teplé, v klimatické oblasti MT11, průměrná teplota v zájmovém území je 
7,8 °C, dlouhodobý srážkový úhrn činí cca 500 mm. 
Území je odvodňováno Lišanským potokem a jeho přítoky.  
Zastoupení půd je poměrně homogenní, na většině území převažují kambizemě a hnědozemě, 
v nivách vodních toků se nacházejí fluvizemě. 
Potenciální přirozená společenstva náleží k 3. vegetačnímu stupni. Řešené území náleží do 
bioregionu 1.16 – Rakovnicko-žlutického. 

 

STRUČNÝ POPIS VLIVŮ 
Posuzovaný záměr využívá stávajícího koridoru silnice II/229, úsek obchvatu Lišan je veden 
novým územím západně od obce. Zásadní nové negativní vlivy na stávající silnici, kde dojde 
pouze k rozšíření a obnově krytu vozovky, se nepředpokládají, trasování obchvatu převážně 
po zemědělské půdě a mimo zastavěné území eliminuje další potenciální negativní vlivy.  

Pozitivním aspektem bude snížení intenzit na průjezdu Lišan a převedení tranzitní dopravy na 
nový obchvat. Sníží se hlukové zatížení území obce a zvýší se plynulost silničního provozu. 
V Lišanech se také výrazně zlepší imisní situace, veškeré imisní příspěvky hlavních škodlivin 
budou v celé délce záměru s rezervou pod v současnosti povolenými limity.  
Celkový trvalý zábor byl na základě dostupných podkladů stanoven na 13,05 ha. Zábor 
zemědělského půdního fondu (ZPF) je ve výši 12,78 ha, okrajově budou dotčeny plochy 
vodní (0,01 ha) a ostatní (0,25 ha). Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou 
záměrem dotčeny. 

Všechny vodní toky budou mosty nebo propustky převedeny přes těleso komunikace, nejsou 
navrženy žádné jejich přeložky. Odtokové poměry nebudou změněny.  

Navržený záměr prochází ochrannými pásmy II. stupně (vnitřní a vnější) jímacího území 
Lišanský potok. Jako bezpečnostní opatření při možných haváriích je navržen systém 
silničních příkopů a před výustmi do recipientů stabilní norné stěny a kalové jímky.   

Zásah do geologického prostředí lze považovat za minimální, při budování zářezů je však 
třeba počítat s rizikem možné nestability svahu. Záměr není veden přes dobývací prostory, ani 
přes ložiska nerostných surovin. 

Zásah do krajinného rázu území je zčásti eliminován umístěním hlavní části záměru ve 
stávajícím dopravním koridoru, přesto však realizací obchvatu dojde ke snížení prostupnosti 
krajiny.  
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Kulturní památky v území nebudou realizací posuzovaného záměru ohroženy, bude také 
nezbytné provést záchranný archeologický průzkum. 

Dotčeno bude zvláště chráněné území přírodní rezervace Červená louka, a to v jeho východní 
části, kde se nenacházejí žádní chránění živočichové ani rostliny.  Záměr kříží několik prvků 
územního systému ekologické stability na regionální a lokální úrovni, všechny tyto střety jsou 
řešeny přemostěním nebo převedením vodního toku jako lokálního biokoridoru propustkem.  

V dotčeném koridoru se nacházejí pouze významné krajinné prvky tzv. „ze zákona“, které 
jsou definované § 3, zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o vodní 
toky, které budou záměrem kříženy, jejich převedení přes těleso komunikace bude v úseku 
rekonstrukce zachováno (nahrazení starých propustků a mostů novými), v úseku obchvatu 
Lišan bude Lišanský potok přemostěn kapacitním mostem. Podél vodních toků je vymezeno 
také několik lokálních biokoridorů, po Lišanském potoce pak biokoridor regionální.  

 

 
Z výše uvedeného shrnutí je patrné, že na základě výsledků, ke kterým zpracovatel 
Oznámení EIA dospěl, lze variantu aktivní doporučit k realizaci. 
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H.  PŘÍLOHA 
 
 
 
 
 
 

VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU 
 
 
 
 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK 
ODBOR VÝSTAVBY A INVESTIC 

 
Č.J.:  VÝST./1847/2008/VA 
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