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Dokumentace je zpracována v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na �ivotní prostředí a o změně některých zákonů. 
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Předkládaný investiční záměr se týká roz�íření stávajícího dvoupruhého silničního 
obchvatu města Postoloprty na čtyřpruh. Jedná se o zkapacitnění komunikace I/7 na R7. 
Projekt je součástí programu výstavby rychlostní komunikace R7 Praha � Slaný � Louny � 
Chomutov, přičem� úsek, kterým se zabývá tato dokumentace, le�í mezi obchvatem města 
Louny na východě a kři�ovatkou Pod kozou (R7 � II/250). Po dohodě s investorem 
(Ředitelství silnic a dálnic, Praha) bylo vytyčeno základní zájmové území podél stávající 
komunikace I/7 do vzdálenosti 250 metrů na obě strany, kde probíhal podrobný průzkum. 
V �ir�ím zájmovém území, tj. je�tě do vzdálenosti dal�ích 250, probíhal doplňkový průzkum. 

Pro základní zájmové území i jeho �ir�í okolí je charakteristický vysoký stupeň zornění 
půdy a nedostatek vy��í vegetace. Výjimkou je oblast severně od Postoloprt, kam zasahuje 
údolí Chomutovky, jeho� svahy jsou zalesněné. Také břehy Ohře zde mají doprovodný porost 
dřevin. Velkou část zájmového území pokrývají lo�iska nerostných surovin. Někde ji� 
probíhala, či probíhá, povrchová tě�ba.  

Délka úseku činní cca 9,5 km (varianta A) resp. 9,75 km (varianta B), kapacita 
navrhované komunikace je R 25,5/100. Povrch vozovky je kompletně odkanalizován. 

Důvodem realizace investičního záměru je vysoké dopravní zatí�ení v celém úseku 
stávající komunikace I/7. Stávající technické a bezpečnostní parametry této skutečnosti 
neodpovídají. Přípustná intenzita dopravních proudů byla překročena ji� v roce 2001, přičem� 
je velmi pravděpodobné, �e zatí�ení bude dále narůstat. Rizikovým faktorem u stávající 
komunikace je i neodpovídající odkanalizování povrchu vozovky, co� v případě dopravní 
nehody s následkem úniku ropných látek bude mít negativní dopad na podzemní a povrchové 
vody v okolí. 

Investorem, kterým je Ředitelství silnic a dálnic Praha, byly navr�eny dvě varianty, 
které se li�í trasováním v prostoru severně od Postoloprt. Zatímco varianta A kopíruje v celé 
své délce stávající trasu komunikace I/7, varianta B uva�uje s vedením dvou jízdních pruhů 
(polovina �ířky obchvatu) vět�ím obloukem poněkud severněji. 

 
 

 
 
 
 
 

ÚVOD 
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A.1. Obchodní firma 
  
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 
A.2. IČ 
 
65993390 
 
A.3. Sídlo 
 
Na Pankráci 56 
145 05 Praha 4 
 
A.4. Jméno, příjmení, bydli�tě a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
 
Ing. Vladimír Vorel 
Ředitel pro výstavbu ŘSD ČR 
Čimická 809/53 
181 04 Praha 8 
tel.: 284009152 

 

 
B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název záměru 
 
R7 obchvat Postoloprty 
 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
 
Kapacita komunikace: R 25,5/100 
Délka R7 v úseku obchvatu Postoloprty:  varianta A cca 9.500 m 

varianta B cca 9.750 m 
 
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
 
Kraj:   Ústecký 
Obec:   Postoloprty (12611), Bitozeves (00492) 
Katastrální území: k.ú. Postoloprty (40913) 
    k.ú. Březno (01457) � součást Postoloprt 
    k.ú. Rvenice (14719) � součást Postoloprt 
    k.ú. Seménkovice (14720) � součást Postoloprt 

k.ú. Seletice (31146) � součást Postoloprt 
    k.ú. Bitozeves (00492) 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
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B.I.4. Charakter záměru a mo�nost kumulace s jinými záměry 
 
Investiční záměr se týká zkapacitnění obchvatu města Postoloprty v rámci rychlostní 

komunikace R7. Záměr je zpracován variantně, přičem� obě varianty se li�í trasováním 
v prostoru severně od Postoloprt. 

S ohledem na konfiguraci terénu lze uva�ovat s kumulací vlivů navazujících úseků R7 
(které nejsou předmětem této dokumentace) vzhledem k odkanalizování povrchu při 
přívalových de�tích a jejich svedení do recipientů. 

  
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zva�ovaných 

variant a hlavních důvodů (i z hlediska �ivotního prostředí) pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 

 
B.I.5.1 Zdůvodnění potřeby záměru 
 
Zkapacitnění stávající silnice I/7 v úseku obchvatu Postoloprt je součástí programu 

výstavby rychlostní komunikace R7 Praha � Slaný � Louny � Chomutov.  
Na východě stavba navazuje na obchvat Loun. Na západním konci se vozovka napojuje 

do mimoúrovňové kři�ovatky MÚK 9, za kterou pokračuje úsek, který je paralelně 
zpracováván v samostatné dokumentaci EIA. 

Vybudování čtyřpruhové rychlostní komunikace R7 v úseku obchvatu Postoloprt je 
navrhováno na základě �Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních 
Čech� schváleného usnesením vlády č. 122 z roku 2000. 

Důvodem realizace stavby jsou vysoké dopravní intenzity na stávající komunikaci, která 
svými technickými a bezpečnostními parametry tomuto faktu neodpovídá. U stávající 
komunikace byla přípustná intenzita dopravních proudů vozidel překročena ji� v roce 2001.  

Pokud by nedo�lo k vybudování čtyřpruhého obchvatu Postoloprt v kategorii R 
25,5/100, vzniklo by na trase jakési neju��í hrdlo, které by kromě popření smyslu celé 
rychlostní komunikace R7 představovalo značná bezpečnostní rizika. 

 
B.I.5.2. Navr�ené varianty 
 
V rámci technické studie byly vypracovány dvě varianty ře�ení obchvatu Postoloprt. 

Varianta A, která vychází z vedení stávajícího obchvatu, vozovku tohoto obchvatu roz�iřuje 
z dvoupruhu na čtyřpruh. Varianta B severně od Postoloprt vyu�ívá v jednom směru stávající 
obchvat, ale v druhém uva�uje se samostatným trasováním vět�ím severním obloukem. 

 
Varianta A 
Obchvat Postoloprt je součástí rychlostní komunikace R7 budované v úseku od hranic 

okresů Kladno a Louny po kři�ovatku se silnicí I/13.  
Obchvat Postoloprt začíná v km 16,3 jihovýchodně od Březenského vrchu, kde 

navazuje na západní konec obchvatu Loun pravotočivým obloukem podle Březenského vrchu 
resp. obce Březno. V prostoru kří�ení komunikace I/7 se silnicí Malnice � Březno začíná úsek 
délky cca 4,5 km, který je ji� definován územním plánem města Postoloprty.  

K městu Postoloprty se trasa blí�í od jihovýchodu. Zde přibli�ně v km 17,65 překlenuje 
mostním tělesem silnici III. třídy Postoloprty � Březno. Město Postoloprty obchází silnice po 
severním okraji v trase ji� existující dvoupruhové silnice. Trasa se k severu odklání u lokality 
Na �achtách, přibli�uje se �elezniční trati, prostupuje lesem a mostním tělesem překlenuje 
údolí Ohře. Dále pak kopíruje tok Chomutovky a po jejím severním břehu se stáčí k západu, 



R7 obchvat Postoloprty                                                                    VIA Service s.r.o. 

 6
 
 

 

prostupuje mezi dvěma rybníky a podchází pod dvěma tratěmi ČD. Následně trasa překlenuje 
zalesněné údolí Chomutovky mostním tělesem. Dále ji� trasa vede po povrchu terénu, stáčí se 
více k západu a západně od Postoloprt se zanořuje do stávající trasy komunikace I/7. 

Úsek končí u stávající kři�ovatky I/7 se silnicí č. 250 Staňkovice � Bitozeves (lokalita 
Pod kozou). Celková délka posuzovaného úseku činí cca 9,5 km a je budována jako čtyřpruh.  

Vý�kově je trasa R7 západně od Postoloprt vedena víceméně v úrovni terénu, severně 
od města překlenuje údolí mostními tělesy a východně je vedena jak nad úrovní (mostní 
těleso), tak i pod úrovní (v zářezu) terénu. Od východu klesá z 202,60 m/m (km 17,5) 
z nejni��ímu bodu 187,75 m/m (km 20) severně od Postoloprt. Dále pak západně od města 
opět stoupá k 258,38 m/m (km 25,8). 

 
Varianta B 
Varianta B spočívá pouze v modifikaci trasování oblouku severovýchodně od 

Postoloprt. Varianta B je a� do km 18,5 svým vedením toto�ná s variantou A. Zde se v�ak 
odděluje směrem k severu jeden jízdní pruh (druhý vede v trase stávající komunikace I/7, 
resp. je toto�ný s trasou A) a samostatně překlenuje Ohři a zemědělskou krajinou pokračuje 
dále směrem k severu. Míjí chmelnici a míří k terénnímu hřbetu Na vinici, před kterým se 
stáčí vlevo a mezi ním a komplexem budov podchází pod tratěmi ČD. Prostupuje lesním 
komplexem u lokality Ba�antnice, kde překlenuje tok Chomutovky a v km 21,4 se napojuje 
do trasy A (resp. oba pruhy se zde scházejí). 

Vý�kový profil této varianty je podobný s variantou B kromě úseku km 19,2 � 20,8. Zde 
je vozovka varianty B vedena v hlubokém zářezu.  

 
Dokumentace EIA ji� byla vypracována na úsek R7 přiléhající k obchvatu Postoloprt od 

východu (obchvat města Louny). 
 

Celková situace 
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického ře�ení záměru 
 
B.I.6.1. Stavebně technické ře�ení jednotlivých variant R7 a nově budovaných 

objektů 
 
1) Doprovodná komunikace 
Doprovodná komunikace není součástí této dokumentace. 
 
2) Mostní objekty 
Varianta A 
km 17,65 � most přes silnici III. třídy Postoloprty � Březno 
Stávající most na silnici I/7, třípolový, z nosníků KA-73 o délce polí 12 + 15 + 12 m. 

Druhá konstrukce z nosníků MK-T bude respektovat délky polí. Nosníky KA se ji� 
nevyrábějí. Délka nového mostu je 46,0 m, vzdálenost závěrných zdí je 40,0 m. �ířka nového 
mostu (pod druhým jízdním pásem) je 12,55 m, vzdálenost mezi zábradlími je 10,25 m. Volná 
vý�ka pod mostem je 5,04 m a respektuje podjezdovou vý�ku stávajícího mostu. 

km 18,47 � most přes polní cestu 
Stávající jednopolový most na silnici I/7 přes polní cestu je z nosníků IS 73, délky 30,0 

m. Druhý most je uva�ován z nosníků I-90 se spřa�enou deskou. Délka mostu je 40,0 m, 
vzdálenost závěrných zdí je 30,0 m. �ířka mostu je 12,55 m, vzdálenost mezi zábradlími činí 
10,25 m. Volná vý�ka pod mostem je 7,0 m, stejná jako pod mostem stávajícím. 

km 18,9 � most přes Ohři a Chomutovku 
Stávající most na silnici I/7 má 7 prostých polí z nosníků IS-73, délky 30,0 m. 

V druhém jízdním pásu silnice R7 je navr�en stejný most z nosníků I-90 se spřa�enou deskou. 
Délka polí zůstane zachována. Nosníky IS se ji� nevyrábějí. Délka nového mostu je 220,0 m, 
vzdálenost zdí je 210,0 m. �ířka mostu je 12,55 m, vzdálenost mezi zábradlími činí 10,25 m. 
Volná vý�ka nad hladinou Chomutovky je 4,0 m, nad hladinou Ohře 6,0 m. 

km 19,6 � most na kři�ovatkové rampě přes Chomutovku 
Jednopolový most o světlé �ířce 11,0 m z nosníků MK-T, délky 12,0 m. Délka mostu je 

20,0 m, vzdálenost závěrných zdí 13,0 m. Konstrukce je vytvořena jako rozpěrák. �ířka mostu 
je 11,0 m, vzdálenost mezi zábradlími činí 8,0 m. 

km 19,83 � nadjezd silnice III. třídy Postoloprty � Vrbka přes silnici R7 a 
Chomutovku 

Stávající most přes Chomutovku bude zbourán a nahrazen novou spojitou mostní 
konstrukcí o délce polí 21 + 3 x 30 + 21 m. Délka mostu je 140,0 m, vzdálenost závěrných zdí 
činí 133,0 m. �ířka mostu je 11,5 m, vzdálenost mezi zábradlími je 10,0 m. Na mostě je 
jednostranný chodník 2,0 m �iroký. Volná vý�ka pod mostem činí 5,0 m (nad R7). 

km 20,18 � podchod pro pě�í 
Navrhovaná komunikace přetne přístupovou cestu na hři�tě. Přístup bude ře�en 

rámovým prefabrikovaným podchodem o světlých rozměrech 4,0 x 3,0 m. Délka podchodu je 
13,0 m. Jedná se o prodlou�ení podchodu stávajícího, postaveného z prefabrikovaných 
polorámů na �elezobetonové desce o světlosti 4 x 3 m. 

km 20,275 � �elezniční nadjezd trati Louny � Postoloprty přes silnici R7 
Silnice I/7 je prota�ena pod �elezniční tratí mostním objektem � uzavřeným 

�elezobetonovým rámem, kde stěny a spodní deska jsou monolitické a strop je z nosníků KA-
73, které jsou kotvené do stěn. Jedná se o rozpěrákovou konstrukci. V místě druhého jízdního 
pásu nové silnice R7 bude uzavřený �elezobetonový rám. Volná �ířka podjezdu bude 11,5 m, 
světlá �ířka konstrukce bude 13,5 m, volná vý�ka podjezdu bude 5,4 m. Délka podjezdu bude 
60,0 m. Výstavba objektu bude pravděpodobně probíhat v otevřené stavební jámě pod 
provizoriem. 
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km 20,350 � �elezniční nadjezd trati �atec � Obrnice přes silnici R7 
Silnice I/7 je prota�ena pod �elezniční tratí mostním objektem � uzavřeným 

�elezobetonovým rámem. V místě druhého jízdního pásu nové silnice R7 bude tato 
konstrukce zopakována. Volná �ířka podjezdu bude 11,5 m, světlá �ířka konstrukce 13,5 m, 
volná vý�ka podjezdu bude 5,0 m. Délka podjezdu činí 60,0 m. Výstavba objektu bude 
pravděpodobně probíhat v otevřené stavební jámě pod provizoriem. 

km 20,540 � most přes Chomutovku a náhon 
Náhon a Chomutovku převádějí pod stávající silnicí I/7 tři tubosidery. Nad jedním 

z nich je ji� dnes viditelná deformace ve vozovce. Je doporučeno současné konstrukce zbourat 
a na jejich místě postavit most o dvou polích, kde jedním otvorem bude vedena Chomutovka 
a druhým náhon. Světlost otvorů je 10,0 a 5,0 m. Délka mostu činí 25,0 m, vzdálenost 
závěrných zdí je 18,0 m. �ířka mostu je 24,5 m, vzdálenost mezi zábradlími je 2 x 10,25 m + 
3,0 m střední dělící pás. 

km 21,140 � nadjezd silnice III. třídy Postoloprty � Rvenice přes silnici R7 
Nový mostní objekt převádí silnici III/2508 přes silnici R7. Konstrukce o třech polích, 

rozpětí 21 + 30 + 21 m je spojitá, z nosníků MK-T se spřa�enou deskou. Délka mostu je 80,0 
m, vzdálenost  závěrných zdí je 73,0 m. �ířka mostu je 10,5 m, vzdálenost mezi zábradlími je 
9,0 m. Volná vý�ka pod mostem je 5,0 m. 

km 21,78 � nadjezd rampy MÚK 8 přes silnici R7 
Rampa kři�ovatky je vedena přes silnici R7 po mostním objektu. Konstrukci tvoří 

spojitý nosník o 3 polích na rozpětí 18 + 26 + 18 m, délka nadjezdu je 70,0 m, vzdálenost 
závěrných zdí je 63,0 m. �ířka mostu je 10,0 m, vzdálenost mezi zábradlími činí 7,5 m. 

km 24,325 � nadjezd polní cesty přes silnici R7 a doprovodnou komunikaci 
Spojitý nosník o třech polích rozpětí 19 + 28 + 19 m. Konstrukce je z tyčových 

předpjatých prvků MK-T. Délka mostu činí 80,0 m, délka předmostí 66,0 m, vzdálenost 
závěrných zdí je 67,0 m. Volná vý�ka pod mostem je 5,0 m nad R7 a 4,7 m nad doprovodnou 
komunikací. �ířka mostu je 7,5 m, vzdálenost mezi zábradlími je 6,0 m. 

km 25,580 � nadjezd silnice II/250 přes silnic R7 
Spojitý nosník o třech polích rozpětí 19 + 28 + 19 m. Konstrukce je z tyčových 

předpjatých prvků MK-T. Délka mostu je 80,0 m, délka přemostění je 66,0 m, vzdálenost 
závěrných zdí je 67,0 m. Volná vý�ka pod mostem je 5,0 m. Na mostě je jednostranný 
chodník �ířky 2,0 m, vzdálenost mezi zábradlími je 10,0 m. 

 
Varianta B 
A� k mostu na kři�ovatkové rampě přes Chomutovku (km 19,6 u varianty A) jsou 

v�echna ře�ení mostních objektů toto�ná s variantou A. Jeliko� je dále trasování jednoho nově 
budovaného jízdního pruhu varianty B rozdílné od pruhu stávajícího, který vede v trase 
stávající I/7, jsou i mostní objekty tohoto pruhu jiné, případně stejné, ale prostorově posunuté. 
Následující přehled uvádí mostní objekty na nově budovaném pruhu varianty B. 

km 19,70 � propustek přes potok 
Jedná se o trubní propustek z �elezobetonových rour (DN 1200 mm), jejich� čela budou 

monolitická. Délka propustku je 20,0 m. �ířkové uspořádání na propustku odpovídá S 11,5. 
km 19,76 � nadjezd silnice Postoloprty � Seme�ice přes silnici R7 
Nově navrhovaná konstrukce je spojitý nosník o 3 polích, rozpětí 11 + 16 + 11 m. Délka 

mostu je 48,0 m, vzdálenost závěrných zdí je 39,0 m, délka přemostění je 37,0 m. Pod 
mostem povede nová silnice kategorie 11,5 m. Volná vý�ka pod mostem je 5,0 m, volná �ířka 
podjezdu v kolmém směru je 13,5 m. �ířka mostu je 12,0 m. Vzdálenost mezi zábradlími je 
10,0 m. Konstrukce je uva�ována z prefabrikátů VST-92. 

km 19,83 � nadjezd silnice III. třídy Postoloprty � Vrbka přes silnici I/7 a 
Chomutovku 
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Stávající most bude zbourán a nahrazen novou spojitou mostní konstrukcí o délce polí 
21 + 3 + 30 x 30 + 21 m. Délka mostu je 140,0 m, vzdálenost závěrných zdí je 133,0 m. �ířka 
mostu je 11,5 m, vzdálenost mezi zábradlími je 10,0 m. Na mostě je jednostranný chodník 2,0 
m �iroký. Volná vý�ka pod mostem je 5,0 m (nad I/7). 

km 20,54 � most přes Chomutovku a náhon 
Náhon a Chomutovku převádějí pod stávající silnicí I/7 tři turbosidery. Nad jedním 

z nich je ji� dnes viditelná deformace ve vozovce. Je doporučeno zbourání současné 
konstrukce a postavení mostu o dvou polích, kde jedním otvorem bude vedena Chomutovka a 
druhým náhon. Světlost otvorů je 10,0 a 5,0 m. Délka mostu je 25,0 m, vzdálenost závěrných 
zdí je 18,0 m. �ířka mostu činí 13,0 m, vzdálenost mezi zábradlími je 11,5 m. 

km 20,59 � nadjezd silnice Postoloprty � Počerady přes silnici R7 
Nově navrhovaná konstrukce je spojitý nosník o 3 polích, rozpětí 11 + 16 + 11 m. Délka 

mostu je 48,0 m, vzdálenost závěrných zdí je 39,0 m, délka přemostění činí 37,0 m. Pod 
mostem povede nová silnice kategorie 11,5 m. Volná vý�ka pod mostem je 5,0 m, volná �ířka 
podjezdu v kolmém směru činí 13,5 m. �ířka mostu je 11,5 m. Vzdálenost mezi zábradlími 
činí 10,0 m. Konstrukce je uva�ována z prefabrikátů VST-92. 

km 20,74 � �elezniční nadjezd trati Postoloprty � Obrnice 
Je navr�en jako uzavřený monolitický �elezobetonový rám. Volná �ířka podjezdu je 

11,5 m, světlá �ířka konstrukce činí 13,5 m, volná vý�ka podjezdu činí 5,4 m. Délka podjezdu 
je 60,0 m. Výstavba objektu bude probíhat v otevřené stavební jámě pod provizoriem. 

km 20,98 � most přes Chomutovku a náhon 
Jedná se o most o dvou polích, kde jedním otvorem je vedena Chomutovka a druhým 

náhon. Světlost otvorů činí 10,0 a 5,0 m. Délka mostu je 25,0 m, vzdálenost závěrných zdí je 
18,0 m. �ířka mostu činí 13,0 m, vzdálenost mezi zábradlími je 11,5 m. 

km 21,64 � nadjezd silnice III. třídy Postoloprty � Rvenice přes silnici R7 
Nový mostní objekt převádějící silnici III/2508 přes silnici R7. Konstrukce je o třech 

polích s rozpětím 21 + 30 + 21 m, spojitá, z nosníků MK-T se spřa�enou deskou. Délka mostu 
je 80,0 m. Vzdálenost závěrných zdí činí 73,0 m. �ířka mostu je 10,5 m, vzdálenost mezi 
zábradlími činí 9,0 m. Volná vý�ka pod mostem je 5,0 m.  

Dále jsou mostní objekty toto�né s variantou A. 
 
3) Odvodnění komunikace 
Odvodnění povrchu zpevněných ploch komunikace bude zaji�těno příčným a podélným 

sklonem vozovky. Srá�kové vody budou odtékat do otevřených patních příkopů, zpevněných 
betonovými tvárnicemi, ulo�enými do pískového lo�e. V rovinatých úsecích bude sklon 
příkopů nejmen�í dovolený, tj. 0,3 %. 

Trasa navrhované komunikace neprochází pásmem hygienické ochrany vodních zdrojů. 
V rámci technické dokumentace se neuva�uje s návrhem odstavných manipulačních ploch. 
Z těchto důvodů uva�uje technická dokumentace s vypou�těním vod do příslu�ných recipientů 
bez či�tění vod v sedimentačních nádr�ích. 

Odvedení vod z komunikace je navrhováno silničními příkopy a v místech dostředného 
klopení vozovky středovou kanalizací. Příkopy budou zatravněné, případně zpevněné. 
Stávající otevřené odpady, které jsou bez stálého nebo s minimálním průtokem, budou rovně� 
případně upraveny zpevněním. 

Úsek od začátku trasy a� do kří�ení s Ohří u Postoloprt v km cca 18,4 se odvodní do 
této vodoteče. Je třeba počítat s navý�ením vod pocházejících z vozovky mimo posuzovaný 
úsek (obchvat Loun). 

Úsek a� do vrcholu stoupání v km 27,4 bude odvodněn do Chomutovky, přičem� sem 
budou svedeny i vody z povrchu vozovky, která není součástí této dokumentace. Bude se 
jednat o 1,6 km vozovky západně od posuzovaného území (km 27,4 � 25,8). 
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4) Bezpečnostní opatření 
V nebezpečných úsecích a u jednotlivých překá�ek budou osazena ocelová svodidla. 
 
5) Rekultivace ploch dotčených dočasným záborem ZPF 
Pozemky, které budou naru�eny dočasným záborem půdy, budou rekultivovány tak, aby 

byly obnoveny chemické a fyzikální vlastnosti půdy. 
 
6) Přelo�ky in�enýrských sítí 
Varianta A 
km 17,8 � úprava venkovního vedení 22 kV 
Stávající podpěry kři�ujícího venkovního vedení kolidují s budoucí komunikací a 

vedení bude proto upraveno tak, aby vyhovovalo ČSN 333300. Vedení je ve správě SČE 
Louny. 

km 20,220 � úprava kabelového vedení nn ČD 
Podél trati ČD Postoloprty � Počerady je ulo�eno kabelové vedení nn, které koliduje 

s budoucí komunikací a bude proto během stavebních prací přelo�eno. Vedení je ve správě 
SDC SEE Most. 

km 20,94 � úprava venkovního vedení 22 kV 
Stávající podpěry kři�ujícího venkovního vedení kolidují s budoucí komunikací a 

vedení bude upraveno. Vedení je ve správě SČE Louny. 
km 21,70 � úprava venkovního vedení 22 kV 
Stávající podpěry kři�ujícího vedení kolidují s budoucí komunikací a vedení bude proto 

upraveno. Vedení je ve správě SČE Louny. 
km 24,80 � úprava venkovního vedení 22 kV 
Stávající podpěry venkovního vedení se dostávají do střetu s trasou a budou proto 

přelo�eny. Vedení je ve správě SČE Louny. 
 
Varianta B 
km 17,8 � úprava venkovního vedení 22 kV 
Stávající podpěry kři�ujícího venkovního vedení kolidují s budoucí komunikací a 

vedení bude proto upraveno tak, aby vyhovovalo ČSN 333300. Vedení je ve správě SČE 
Louny. 

km 20,0 � úprava venkovního vedení 22 kV 
Stávající podpěry kři�ujícího venkovního vedení budou přelo�eny 
km 20,220 � úprava kabelového vedení nn ČD 
Podél trati ČD Postoloprty � Počerady je ulo�eno kabelové vedení nn, které koliduje 

s budoucí komunikací a bude proto během stavebních prací přelo�eno. Vedení je ve správě 
SDC SEE Most. 

km 21,70 � úprava venkovního vedení 22 kV 
Stávající podpěry kři�ujícího vedení kolidují s budoucí komunikací a vedení bude proto 

upraveno. Vedení je ve správě SČE Louny. 
km 24,80 � úprava venkovního vedení 22 kV 
Stávající podpěry venkovního vedení se dostávají do střetu s trasou a budou proto 

přelo�eny. Vedení je ve správě SČE Louny. 
 
7) Vegetační úpravy 
Vegetační úpravy zahrnují kompletní ozelenění nově vybudované silnice R7 včetně 

náhradních výsadeb 
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B.I.6.2. Úroveň navr�eného technického ře�ení 
 
Technické ře�ení je standardní a odpovídá kategorizaci stanovené SSF ČR (dříve USH) 

a ČSN 73 6101. V�echny navrhované parametry odpovídají kategorii, navrhované rychlosti a 
této normě. 

Navrhovaná kapacita: R 25,5/100. 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: r. 2008 
Předpokládaný termín dokončení výstavby: r. 2010 
 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Kraj:   Ústecký 
Obec:   Postoloprty (12611), Bitozeves (00492) 
Katastrální území: k.ú. Postoloprty (40913) 
    k.ú. Březno (01457) � součást Postoloprt 
    k.ú. Rvenice (14719) � součást Postoloprt (trasa vede těsně za  

hranicí) 
    k.ú. Seménkovice (14720) � součást Postoloprt 

k.ú. Seletice (31146) � součást Postoloprt 
k.ú. Bitozeves (00492) 
 

Během výstavby se dá očekávat zasa�ení i dal�ích území obcí vlivy přepravy materiálů. 
Ve stávající etapě zpracování dokumentace není mo�né přesné stanovení přepravních tras. 

 
B.I.9. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 
Následující přehled uvádí stav zpracované územně plánovací dokumentace vztahující se 

k zájmovému území.  
 

Druh územně plánovací dokumentace: Generel místního systému ekologické stability 
Území:     k.ú. Rvenice, Vrbka 
Stav:      schváleno 
Zpracoval:     EPRO � ekologické projekty 
Datum zpracování:    listopad 2000 
Ulo�eno:     městský úřad Postoloprty, odbor �ivotního  

prostředí 
 
Druh územně plánovací dokumentace: Územní plán Postoloprt 
Území:     Postoloprty, Březno � U cukrovaru, Dolej�í  

Hůrka, Hradi�tě, Levonice, Malnice, Mradice, 
Rvenice, Seletice, Seménkovice 

Stav:      schváleno 
Zpracoval:     O Projekt 
Datum zpracování:    květen 1995 
Ulo�eno:     Městský úřad Postoloprty 
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Vztah územně plánovací dokumentace k R7 
Územní plán Postoloprt � uvádí, �e dokončení výstavby rychlostní komunikace zlep�í 

dostupnost města pro vět�í střediska osídlení včetně Prahy a v budoucnu i přilehlých oblastí 
SRN. V územním plánu je přitom zmiňována pouze varianta A. 

 
B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. Půda 

 
Vzhledem k tomu, �e se jedná o liniovou stavbu, doje k významnému záboru půdy. 

Trvalý zábor vyjadřuje ve�kerou zemědělskou půdu, která bude odejmuta zemědělské výrobě.  
Obě nově navr�ené varianty ře�eného úseku komunikace vy�adují trvalý zábor ZPF a 

částečně i trvalý zábor LPF (detaily viz kapitola D.I.3.3. Vliv na lesy resp. D.I.5. Vlivy na 
půdu).  

Vedle trvalého záboru zemědělské půdy vznikne i potřeba dočasných záborů. Dočasný 
zábor vyjadřuje zabranou zemědělskou půdu nezbytně nutnou k provedení stavby. Jedná se o 
mezisklady sejmuté ornice (deponie zemin), prostory k dočasného umístění stavebních 
objektů, přístupových cest, atd. Kvantifikace po�adavků na dočasné zábory bude provedena 
dodavatelem stavby a� v projektové dokumentaci DÚR. 

 
Chráněná území a ochranná pásma 
 
R7 se nedostává do konfliktu s maloplo�ným ani velkoplo�ným zvlá�tě chráněným 

územím ani s jeho ochranným pásmem ve smyslu zákona 114/1992 Sb. V nevelké vzdálenosti 
se nachází paleontologická lokalita lom v Březnu u Postoloprt (přírodní památka č. 1960). 
�ádná z variant trasy se s ní v�ak nedostává do konfliktu. 

Nejbli��í velkoplo�né chráněné území je CHKO Český kras cca 10 km na 
severovýchod. Toto území je zcela mimo dosah jakýchkoliv vlivů. 

R7 mimoúrovňově kří�í území CZ0423510 - Ohře, které je navr�eno k zařazení do sítě 
evropsky významných stanovi�ť - NATURA 2000 (SCI). 

Trasa se nedostává do střetu s �ádným chráněným lo�iskovým územím. 
V �irokém okolí trasy se nikde nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod 

(CHOPAV) ani ochranné pásmo přírodních minerálních vod. 
�ádná z variant trasy se nedostává do střetu s pásmem hygienické ochrany vodních 

zdrojů. 
 
B.II.2. Voda 
 
Období výstavby 
Během výstavby komunikace bude třeba pokrýt potřebu předev�ím u�itkové vody z 

místních zdrojů. Tato voda bude zapotřebí pro stavební práce spojené s betonováním, úpravou 
zpevněných ploch a provozem stavebních strojů. Bude kryta z místních zdrojů povrchové 
vody � řeky Ohře a Chomutovky a z veřejného vodovodu. Čerpání vody podzemní se 
neplánuje. Potřeba pitné vody bude kryta z místního vodovodu, přičem� se bude jednat o 
zanedbatelné mno�ství. 

 
Období provozu 
Během provozu nebude komunikace vy�adovat �ádné lokální zdroje vody k pokrytí 

provozních účelů. 
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Souhrn 
Lze konstatovat, �e výstavba ani provoz silnice nebudou mít zvlá�tní nároky na 

spotřebu pitné či u�itkové vody. Budou kryty ze stávajících zdrojů vody v oblasti a nevznikne 
potřeba otevírání a čerpání nových zdrojů vody. 

 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Období výstavby 
Kromě pohonných hmot a mazadel nebudou během výstavby R7 pou�ity suroviny, 

materiály či nástroje mající potenciálně negativní vliv na �ivotní prostředí či negativně 
ovlivňující zdraví obyvatel. 

Pohonné hmoty a mazadla budou na stavbu dopravovány v barelech. K přečerpávání 
bude docházet jak mimo zájmové území, tak také v něm. Bude proto třeba věnovat pozornost 
únikům. Mno�ství nelze předem stanovit. 

Spotřeba materiálu na výstavbu samotného povrchu R7 (bez náspů) při mocnosti 0,6 
metru bude přibli�ně následující:  
 
varianta A: délka R7   = 9.500 m x �ířka =  25,5 m x mocnost 0,6 m   = 145.350,0 m3 
varianta B: délka R7  

levý jízdní pruh  = 9.500 m x �ířka =  12,75 m x mocnost 0,6 m =   72.675,0 m3 
pravý jízdní pruh  = 9.750 m x �ířka =  12,75 m x mocnost 0,6 m =   74.587,5 m3 

spotřeba materiálu celkem varianta B     = 147.262,5 m3 
(pozn.: levý či pravý jízdní pruh � chápáno ve směru Praha � Chomutov) 

 
Ani u jedné z variant se nejedná o mno�ství, které by svým přemístěním znamenalo 

vybočení z mezí typických pro daný typ stavby a daný region. Nebude mít v regionu ani 
zásadní vliv na čerpání těchto materiálů a nevznikne potřeba otevírání nových lomů. Přičem� 
se bude jednat o následující suroviny: kámen, �těrk, makadam, asfaltový beton či �ivičná 
směs. 

Lze předpokládat, �e ani dal�í stavební materiály - betonové a ocelové profily mostního 
tělesa nebudou představovat problém pro �ivotní prostředí. 

V této fázi zpracování dokumentace nejsou v technické studii k dispozici přesněj�í údaje 
o bilanci zemních prací. Velmi hrubý odhad, provedený na základě vý�kového vedení obou 
variant trasy (viz kapitola D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje), hovoří o 
přebytku zeminy 65.800 m3 (vět�inu tvoří orniční a podorniční vrstvy) u varianty A a 304.794 
m3 u varianty B. V obou případech se jedná o výkopové zeminy včetně orniční a podorniční 
vrstvy. Přebytek sejmuté ornic bude pou�it pro dal�í zemědělskou činnost, případně pro 
úpravu náspů, resp. svahů. Lze doporučit kontrolu zeminy, zda není kontaminována, či 
dotčena starou ekologickou zátě�í. V tomto případě by bylo nutno ulo�ení na skládku 
nebezpečného odpadu či do zařízení  určeného k  regeneraci kontaminovaných substrátů. 

 
Období provozu 
Jediný surovinový zdroj během provozu komunikace je posypový materiál pou�ívaný 

v zimním období. Lze uva�ovat pou�ití rozmrazovacího média s převa�ujícím podílem NaCl, 
a to v mno�ství 1 � 2 kg/m2 za rok (resp. za zimní období). V případě vět�ích dopravních 
intenzit (nad 7.000 za den) dokonce 2 � 3 kg/m2 za rok (resp. za zimní období). Jiné zdroje 
uvádějí cca 15 t/km u dvouproudých silnic a 25 t/km u čtyřproudých silnic a nejnověj�í �etření 
prováděné na dálnici D11 hovoří o 16 t/km čtyřproudé silnice za klimatických podmínek 
typických pro ní�inu. 
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Při dané délce obchvatu a aktivní �ířce (4 x 3,5 m) čtyřproudé vozovky se bude jednat o 
následující mno�ství posypového materiálu za rok (resp. za zimní období). 
 
Celkové mno�ství aplikovaného NaCl jeho� původem bude vozovka R7 v posuzovaném 
úseku 

Varianta Délka trasy 
(m) 

Aktivní �ířka 
(m) 

Mno�ství NaCl * Mno�ství NaCl 
** 

Redukce na 
aplikaci solanky

A 9.500 14 133,0 � 266,0 MT 152 MT 106,4MT 
B 9.750 14 136,5 � 273,0 MT 156 MT 109,2 MT 

Poznámka:  * 1 � 2 kg/m2 za rok (resp. za zimní období) 
  ** 16 t/km za rok (resp. za zimní období) 

 
Mno�ství NaCl splavovaného z povrchu vozovky R7, podle míst zaústění do recipientu s 
přihlédnutím k navazujícím úsekům R7, které nejsou součástí této dokumentace 
Zaústění do 
recipientu 

Odkanalizovaná 
trasa R7 

Délka 
(m) 

Aktivní 
�ířka  
(m) 

Mno�ství  
NaCl * 

Mno�ství 
NaCl ** 

Redukce na 
aplikaci 
solanky 

varianta A 
Chomutovka 

v Postoloprtech 
(1�13�03�118) 

km 25,8 - 27,4 
(povrch vozovky 
vně zájmového 

území) 

1.600 14 22,4 � 44,8 MT 25,6 MT 17,9 MT 

Chomutovka 
v Postoloprtech 
(1�13�03�118) 

km 20,6 - 25,8 5.200 14 72,8 � 145,6 MT 83,2 MT 58,2 MT 

Chomutovka 
v Postoloprtech 

(u Rybníka) 
(1�13�03�118) 

km 18,4 � 20,6 2.200 14 30,8 � 61,6 MT 35,2 MT 24,6 MT 

Ohře u Března 
(1�13�03�105) 

km 16,3 � 18,4 2.100 14 29,4 � 58,8 MT 33,6 MT 23,5 MT 

varianta B 
Chomutovka 

v Postoloprtech 
(1�13�03�118) 

km 26,0 - 27,6 
(povrch vozovky 
vně zájmového 

území) 

1.600 14 22,4 � 44,8 MT 25,6 MT 17,9 MT 

Chomutovka 
v Postoloprtech 
(1�13�03�118)  

km 18,4 � 26,0 7.600 14 106,4 � 212,8 MT 121,6 MT 85,1 MT 

Ohře u Března 
(1�13�03�105) 

km 16,3 � 18,4 2.100 14 29,4 � 58,8 MT 33,6 MT 23,5 MT 

Poznámka:  * 1 � 2 kg/m2 za rok (resp. za zimní období) 
  ** 16 t/km za rok (resp. za zimní období) 

Kilometrá� u varianty B je díky vět�ímu oblouku jednoho pruhu jiná ne� u 
varianty A. 

 
Údaje z posledního sloupce byly převzaty do dal�ího výpočtu. 
 
Elektrická energie, zemní plyn a tepelná energie 
�ádný z vý�e uvedených energetických zdrojů nebude během výstavby čerpán v míře 

přesahující průměr dané oblasti; provoz na R7 pak bude zcela bez nároků. 
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B.II.4. Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu 
 
�ir�í dopravní vztahy 
Město Postoloprty le�í u silnice první třídy I/7, vedené od Prahy přes Chomutov a� na 

státní hranice se SRN. Komunikace je zařazena ve vybrané síti do kategorie hlavních tahů. 
Tah má funkci severozápadní radiály, směřující ze středočeské aglomerace do středozápadní 
části severočeského regionu s vazbou na významná města v sousedním Sasku. 

Dopravní význam komunikace výrazně vzrůstá zejména v posledním období 
v souvislosti s kamionovou dopravou směřující do Německa. Vzhledem k omezení tě�by 
hnědého uhlí v severních Čechách se počítá, �e na trase R7 bude výrazně převládat tranzitní 
doprava s vazbou na Německo. 

V současnosti je kolem Postoloprt veden ze severní strany obchvat dvoupruhou silnicí. 
(I/7). 

Vlastní město Postoloprty je na nadřazený tah I/7 napojeno ve dvou úrovňových 
kři�ovatkách a to se silnicí druhé třídy II/255 a se silnicí třetí třídy III/2508. 

Původní průtah silnice I/7 přes Postoloprty má z dopravního hlediska funkci místní 
komunikace. 

Zkapacitnění dvoupruhého obchvatu I/7 na R7 je odrazem prudkého nárůstu 
automobilové dopravy. Obchvat je součástí rychlostní komunikace budované od hranice 
s okresem Kladno směrem na Chomutov.  

Západ zájmového území uzavírá silnice II/250 přicházející ji�ně od �atce a pokračující 
do Bitozevse. Silnice druhé třídy II/251 spojuje stávající I/7 s obcí Seménkovice a dále 
pokračuje k severozápadu na obec Vidovle. 

Silnice třetí třídy dotvářejí komunikační síť zájmového území a vedou do Bitozevse (od 
jihovýchodu), do Rvenic, na Lene�ice, Březno resp. Malnice, k jihu do Skupic a severně do 
obce Vrbka.  

�elezniční doprava je v zájmovém území zastoupena tratěmi č. 160 �atec � Postoloprty 
� Obrnice a č. 123 Postoloprty � Louny. 

Údaje o počtu a skladbě vozidel, která budou projí�dět zájmovým územím v době 
předpokládané realizace roz�íření obchvatu, poskytl zadavatel a vycházejí z celostátního 
sčítání organizovaného Ředitelství silnic a dálnic v roce 2000. Presentován je nasčítaný stav a 
předpověď pro rok 2010. 
 
Dopravní intenzity v zájmové oblasti (za 24 hod) 
Úsek Typ automobilu Nasčítáno r. 2000 Prognóza r. 2010 

osobní 5572 8024 
lehká nákladní 890 1361 
tě�ká nákladní 1323 1804 

silnice I/7 (4-0770) 

motocykly 27 25 
osobní 4848 6981 
lehká nákladní 642 1078 
tě�ká nákladní 1111 1429 

silnice I/7 (4-0780) 

motocykly 21 19 
osobní 3805 5479 
lehká nákladní 548 1084 
tě�ká nákladní 1215 1437 

silnice I/7 (4-0786) 

motocykly 18 16 
osobní 4137 5957 
lehká nákladní 694 896 

silnice I/7 (4-0790) 

tě�ká nákladní 763 1188 
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 motocykly 20 18 
osobní 114 144 
lehká nákladní 14 26 
tě�ká nákladní 36 35 

silnice III/2501  
(4-2620) 

motocykly 3 3 
osobní 1036 1368 
lehká nákladní 51 160 
tě�ká nákladní 232 211 

silnice II/255  
(4-2597) 

motocykly 12 11 
osobní 245 309 
lehká nákladní 35 71 
tě�ká nákladní 100 94 

silnice III/2508  
(4-2580) 

motocykly 1 1 
osobní 136 171 
lehká nákladní 13 15 
tě�ká nákladní 16 20 

silnice III/2513  
(4-2630) 

motocykly 6 5 
osobní 746 985 
lehká nákladní 104 162 
tě�ká nákladní 183 214 

silnice II/250  
(4-3340) 

motocykly 8 7 
osobní 1097 1448 
lehká nákladní 244 325 
tě�ká nákladní 333 431 

silnice II/250  
(4-2560) 

motocykly 13 12 
 
Tyto dopravní intenzity byly převzaty jako podklad pro zpracování rozptylové a 

hlukové studie. Vzhledem k zanedbatelnému významu nebyly započteny motocykly. 
Ve fázi výstavby roz�íření obchvatu bude pro přepravu stavebních materiálů vyu�ívána 

existující silniční síť. Odhad celkového mno�ství přepravovaného materiálu do/z prostoru 
staveni�tě a z toho vyplývající počet jízd nákladních automobilů není snadné v této fázi 
rozpracovanosti projektové dokumentace přesně stanovit, nicméně hrubý odhad, uva�ující 
pouze přepravu největ�ích objemů, uvádí následující tabulka. Ní�e uvedené hodnoty budou 
zpřesněny v dal�ích stupních zpracování projektové dokumentace. 
 

 m3 suma jízd aut jízd za den 
varianta A 

Odvoz výkopové 
zeminy včetně 
orniční vrstvy   

116.200 16.600 33 

Doprava materiálu 
na výstavbu povrchu 
vozovky 

145.350 20.764 42 

Navá�ka zeminy do 
náspů 

50.400 7.200 14 

Celkem varianta A 311.950 44.564 89 
varianta B 

Odvoz výkopové 
zeminy včetně 
orniční vrstvy   

348.600 49.800 100 

Doprava materiálu 
na výstavbu povrchu 

147.263 21.038 42 
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vozovky 
Navá�ka zeminy do 
náspů 

43.806 6.258 13 

Celkem varianta B 539.669 77.096 155 
Poznámka: Přepravní objem nákladního automobilu = 7 m3. Předpokládaná doba trvání 
výstavby cca 2 roky, 1 rok = 250 pracovních dní (dá očekávat, �e rozlo�ení jízd v čase nebude 
pravidelné). 
 

Jedná se o velmi hrubý odhad nezahrnující přejezdy uvnitř území stavby. Bude vhodné, 
aby se vět�ina této dopravy uvnitř stavby odehrávala v prostorách trvalého záboru půdy  a 
minimalizoval se dopad tě�kých mechanismů na  zemědělskou půdu či na volnou krajinu. 

Stavbou budou přímo či nepřímo dotčeny následující komunikace a in�enýrské sítě (a� 
na detaily společné pro obě varianty): 

� stávající silnice I/7 
� most přes silnici III. třídy Postoloprty � Březno 
� most přes polní cestu km (18,47) 
� most přes Ohři a Chomutovku (km 18,9) 
� most na kři�ovatkové rampě přes Chomutovku (km 19,6) 
� nadjezd silnice III. třídy Postoloprty � Vrbka přes silnici R7 a Chomutovku (km 

19,83) 
� podchod pro pě�í na hři�tě (km 20,18) 
� podjezd pod �elezniční tratí Louny � Postoloprty (km 20,275) 
� podjezd pod �elezniční tratí �atec � Obrnice (km 20,350) 
� most přes Chomutovku a náhon (km 20,540) 
� nadjezd silnice III. třídy Postoloprty � Rvenice (km 21,140) 
 
Detaily viz kapitola: B.I.6.1. Stavebně technické ře�ení zkapacitnění obchvatu a nově 

budovaných objektů 
 
B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1. Ovzdu�í 
 
Zdroje zneči�tění ovzdu�í vlivem výstavby a provozu obchvatu lze rozdělit na: 
1) Liniové - Vzhledem k tomu, �e se jedná o liniovou stavbu, je třeba za zdroj zneči�tění 

ovzdu�í pova�ovat celý obchvat. Nejzáva�něj�ími �kodlivinami jsou oxid uhelnatý (CO), 
oxidy dusíku (NOx), uhlovodíky (CXHY) a pra�ný aerosol. Vliv olova (Pb) bude vzhledem 
k nárůstu motorů s katalyzátory málo významný.  

Hodnoty CO, NOX a CXHY, mající původ v dopravě obchvatu, byly zji�těny z 
předpokládaných intenzit dopravy řazených do kategorií (osobní automobily, lehké nákladní 
automobily a tě�ké nákladní automobily) a emisních faktorů vztahujících se k dané kategorii. 
Emise byly vypočítány pro jednotlivé dílčí úseky a modelem byla následně zji�ťována jejich 
disperze do okolí (viz rozptylová studie). 

Emisní faktory zneči�ťujících látek z výfukových plynů (viz data publikovaná na 
serveru M�P) uvádějí následující tabulky: 
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1. Emisní faktory (EURO 4) ve výhledu roku 2010 pro tě�ké nákladní automobily 
(uvedeny v g/km): 
 
oxid uhelnatý (CO) 
sklon 5 km/h   20 km/h  40 km/h  60 km/h  80 km/h  100 km/h 
-10 % 15.6615   4.7196   2.8587   2.3662   2.2224   2.3953 
-8 %  14.8819   4.4847   2.7164   2.2484   2.1117   2.2760 
-6 %  13.7818   4.1532   2.5156   2.0822   1.9556   2.1078 
-4 %  12.8504   3.8725   2.3456   1.9415   1.8235   1.9654 
-2 %  13.0934   3.9457   2.3899   1.9782   1.8580   2.0025 
0 %  15.4224   4.6476   2.8150   2.3301   2.1884   2.3587 
2 %  19.6856   5.9323   3.5932   2.9741   2.7934   3.0107 
4 %  24.8477   7.4879   4.5354   3.7540   3.5259   3.8002 
6 %  30.0699   9.0617   5.4886   4.5430   4.2669   4.5989 
8 %  35.0907   10.5747   6.4050   5.3016   4.9794   5.3668 
10 % 39.9809   12.0484   7.2976   6.0404   5.6733   6.1147 
 
oxidy dusíku (NOx) 
sklon 5 km/h   20 km/h  40 km/h  60 km/h  80 km/h  100 km/h 
-10 %  4.9094   1.5919   1.0363   0.8394   0.9883   1.1155 
-8 %  4.4978   1.4585   0.9494   0.7690   0.9054   1.0220 
-6 %  4.0763   1.3218   0.8604   0.6969   0.8206   0.9262 
-4 %  3.9751   1.2890   0.8391   0.6796   0.8002   0.9032 
-2 %  4.9541   1.6065   1.0457   0.8470   0.9973   1.1257 
0 % 7.9664   2.5832   1.6815   1.3620   1.6037   1.8101 
2 %  12.9469   4.1982   2.7328   2.2136   2.6064   2.9418 
4 %  18.4229   5.9739   3.8887   3.1498   3.7087   4.1861 
6 %  23.2774   7.5480   4.9134   3.9798   4.6860   5.2891 
8 %  27.5499   8.9335   5.8152   4.7103   5.5461   6.2599 
10 %  31.7966   10.3105   6.7116   5.4364   6.4010   7.2248 
 
suma uhlovodíků (CxHy) 
sklon 5 km/h   20 km/h  40 km/h  60 km/h  80 km/h  100 km/h  
-10 % 6.1709   1.6456   0.8928   0.6137   0.4578   0.3865 
-8 %  5.9950   1.5987   0.8673   0.5962   0.4447   0.3755 
-6 %  5.6834   1.5156   0.8223   0.5652   0.4216   0.3560 
-4 %  5.1889   1.3837   0.7507   0.5160   0.3850   0.3250 
-2 %  4.5591   1.2158   0.6596   0.4534   0.3382   0.2856 
 0 %  4.0697   1.0853   0.5888   0.4047   0.3019   0.2549 
2 %  4.1292   1.1011   0.5974   0.4106   0.3063   0.2587 
4 %  4.7666   1.2711   0.6896   0.4740   0.3536   0.2986 
6 %  5.5095   1.4692   0.7971   0.5479   0.4087   0.3451 
8 %  5.9975   1.5994   0.8677   0.5965   0.4449   0.3757 
10 %  6.2279   1.6608   0.9010   0.6194   0.4620   0.3901 
 
suspendované částice (PM) 
sklon 5 km/h   20 km/h  40 km/h  60 km/h  80 km/h  100 km/h 
-10 % 0.5144   0.1472   0.0860   0.0686   0.0648   0.0682 
-8 %  0.4923   0.1409   0.0823   0.0656   0.0620   0.0653 
-6 %  0.4600   0.1316   0.0770   0.0613   0.0579   0.0610 
-4 %  0.4255   0.1218   0.0712   0.0567   0.0536   0.0564 
-2 %  0.4166   0.1192   0.0697   0.0556   0.0525   0.0552 
0 % 0.4816   0.1378   0.0806   0.0642   0.0606   0.0639 
2 %  0.6371   0.1823   0.1066   0.0850   0.0802   0.0845 
4 %  0.8311   0.2378   0.1390   0.1108   0.1046   0.1102 
6 %  1.0084   0.2886   0.1687   0.1345   0.1270   0.1337 
8 %  1.1566   0.3310   0.1935   0.1542   0.1456   0.1534 
10 %  1.2856   0.3679   0.2150   0.1714   0.1619   0.1705 
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2. Emisní faktory (EURO 4) ve výhledu roku 2010 pro lehké nákladní automobily 
(uvedeny v g/km): 
 
oxid uhelnatý (CO) 
sklon  5 km/h   20 km/h  40 km/h  60 km/h  80 km/h  100 km/h 
-10 % 0.6271   0.2761   0.1847   0.1459   0.1346   0.1726  
-8 % 0.7045   0.3102   0.2075   0.1639   0.1512   0.1939  
-6 % 0.8041   0.3541   0.2368   0.1871   0.1725   0.2214 
-4 % 0.9366   0.4124   0.2758   0.2179   0.2010   0.2578 
-2 % 0.9719   0.4279   0.2862   0.2261   0.2085   0.2676 
0 %  0.8064   0.3550   0.2375   0.1876   0.1730   0.2220 
2 %  0.9825   0.4326   0.2894   0.2286   0.2108   0.2705 
4 %  1.1910   0.5244   0.3507   0.2771   0.2555   0.3279 
6 %  1.4266   0.6282   0.4202   0.3319   0.3061   0.3927 
8 %  1.7118   0.7537   0.5041   0.3982   0.3673   0.4712 
10 %  2.0730   0.9127   0.6105   0.4823   0.4448   0.5707 
 
oxidy dusíku (NOx) 
sklon  5 km/h   20 km/h  40 km/h  60 km/h   80 km/h  100 km/h 
-10 %  0.0654   0.0448   0.0327   0.0293   0.0310   0.0356 
-8 %  0.0776   0.0531   0.0388   0.0347   0.0367   0.0422 
-6 % 0.1337   0.0916   0.0669   0.0598   0.0633   0.0728 
-4 %  0.2407   0.1648   0.1204   0.1076   0.1140   0.1310 
-2 %  0.3665   0.2509   0.1833   0.1639   0.1735   0.1995 
0 %  0.5097   0.3490   0.2549   0.2279   0.2413   0.2774 
2 %  0.7079   0.4847   0.3540   0.3165   0.3352   0.3853 
4 %  0.9823   0.6725   0.4912   0.4392   0.4650   0.5346 
6 %  1.2650   0.8661   0.6326   0.5656   0.5989   0.6885 
8 %  1.4555   0.9965   0.7279   0.6508   0.6891   0.7921 
10 %  1.5514   1.0622   0.7758   0.6936   0.7345   0.8443 
 
suma uhlovodíků (CxHy) 
sklon 5 km/h   20 km/h  40 km/h  60 km/h  80 km/h  100 km/h  
-10 %  0.2966   0.1459   0.0974   0.0764   0.0622   0.0529 
-8 % 0.3095   0.1522   0.1016   0.0798   0.0649   0.0552 
-6 %  0.3193   0.1570   0.1049   0.0823   0.0670   0.0569 
-4 %  0.3214   0.1581   0.1055   0.0828   0.0674   0.0573 
-2 %  0.3140   0.1545   0.1031   0.0809   0.0659   0.0560 
0 % 0.3282   0.1614   0.1078   0.0846   0.0688   0.0585 
2 %  0.4017   0.1976   0.1319   0.1035   0.0843   0.0716 
4 %  0.4941   0.2430   0.1623   0.1273   0.1036   0.0881 
6 %  0.5849   0.2877   0.1921   0.1507   0.1227   0.1043 
8 %  0.6833   0.3361   0.2244   0.1761   0.1433   0.1219 
10 %  0.8027   0.3948   0.2636   0.2069   0.1684   0.1432 
 
suspendované částice (PM) 
sklon  5 km/h   20 km/h  40 km/h  60 km/h  80 km/h  100 km/h 
-10 %  0.0725   0.0268   0.0199   0.0198   0.0235   0.0303 
-8 %  0.0744   0.0275   0.0204   0.0204   0.0241   0.0312 
-6 % 0.0778   0.0287   0.0213   0.0213   0.0252   0.0326 
-4 %  0.0838   0.0309   0.0230   0.0229   0.0272   0.0351 
-2 %  0.0942   0.0348   0.0258   0.0258   0.0306   0.0394 
0 %  0.1125   0.0415   0.0308   0.0308   0.0365   0.0471 
2 %  0.1444   0.0533   0.0396   0.0395   0.0469   0.0605 
4 %  0.2004   0.0740   0.0550   0.0548   0.0650   0.0839 
6 %  0.2983   0.1102   0.0818   0.0816   0.0968   0.1249 
8 %  0.4698   0.1735   0.1289   0.1285   0.1524   0.1967 
10 %  0.7701   0.2844   0.2113   0.2107   0.2498   0.3224 
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3. Emisní faktory (EURO 4) ve výhledu roku 2010 pro osobní automobily (uvedeny v 
g/km): 
 
oxid uhelnatý (CO) 
sklon  5 km/h   20 km/h  40 km/h  60 km/h  80 km/h  100 km/h 
-10 %  0.1518   0.0549   0.0342   0.0282   0.0239   0.0303 
-8 %  0.2627   0.0950   0.0592   0.0488   0.0414   0.0525 
-6 %  0.4105   0.1484   0.0925   0.0763   0.0647   0.0820 
-4 %  0.6108   0.2208   0.1376   0.1135   0.0963   0.1220 
-2 %  0.8876   0.3208   0.2000   0.1650   0.1399   0.1773 
0 %  1.2800   0.4627   0.2884   0.2379   0.2018   0.2557 
2 %  1.8540   0.6701   0.4177   0.3445   0.2923   0.3704 
4 %  2.7280   0.9861   0.6146   0.5070   0.4300   0.5450 
6 %  4.1309   1.4932   0.9306   0.7677   0.6512   0.8253 
8 %  6.5495   2.3674   1.4755   1.2171   1.0325   1.3085 
10 %  11.1674   4.0366   2.5158   2.0753   1.7604   2.2310 
 
oxidy dusíku (NOx) 
sklon  5 km/h   20 km/h  40 km/h  60 km/h  80 km/h  100 km/h 
-10 %  0.0273   0.0192   0.0174   0.0164   0.0178   0.0269 
-8 %  0.0435   0.0306   0.0278   0.0261   0.0284   0.0429 
-6 %  0.0659   0.0464   0.0421   0.0395   0.0430   0.0649 
-4 %  0.0962   0.0677   0.0615   0.0577   0.0627   0.0948 
-2 % 0.1365   0.0961   0.0873   0.0819   0.0890   0.1345 
0 %  0.1899   0.1336   0.1214   0.1139   0.1239   0.1871 
2 %  0.2603   0.1832   0.1664   0.1561   0.1698   0.2565 
4 % 0.3534   0.2486   0.2259   0.2119   0.2305   0.3482 
6 %  0.4766   0.3354   0.3047   0.2858   0.3109   0.4696 
8 %  0.6410   0.4510   0.4098   0.3844   0.4180   0.6315 
10 %  0.8623   0.6067   0.5512   0.5171   0.5624   0.8496 
 
suma uhlovodíků (CxHy) 
sklon  5 km/h   20 km/h  40 km/h  60 km/h  80 km/h  100 km/h 
-10 %  0.2146   0.0692   0.0438   0.0332   0.0287   0.0318 
-8 %  0.2450   0.0790   0.0500   0.0379   0.0327   0.0363 
-6 %  0.2559   0.0825   0.0522   0.0396   0.0342   0.0379 
-4 %  0.2537   0.0818   0.0518   0.0393   0.0339   0.0376 
-2 %  0.2466   0.0795   0.0503   0.0382   0.0330   0.0366 
0 %  0.2472   0.0797   0.0504   0.0383   0.0330   0.0366 
2 %  0.2743   0.0884   0.0560   0.0425   0.0367   0.0407 
4 %  0.3504   0.1129   0.0715   0.0542   0.0468   0.0520 
6 %  0.4859   0.1566   0.0991   0.0752   0.0649   0.0720 
8 %  0.6621   0.2134   0.1351   0.1025   0.0885   0.0982 
10 %  0.8385   0.2702   0.1711   0.1298   0.1120   0.1243 
 
suspendované částice (PM) 
sklon  5 km/h   20 km/h  40 km/h  60 km/h  80 km/h  100 km/h 
-10 %  0.0007   0.0005   0.0005   0.0006   0.0011   0.0019 
-8 %  0.0007   0.0005   0.0005   0.0006   0.0011   0.0019 
-6 % 0.0007   0.0005   0.0005   0.0006   0.0011   0.0019 
-4 %  0.0007   0.0005   0.0005   0.0006   0.0011   0.0019 
-2 %  0.0007   0.0005   0.0005   0.0006   0.0011   0.0019 
0 %  0.0007   0.0005   0.0005   0.0006   0.0011   0.0019 
2 %  0.0007   0.0005   0.0005   0.0006   0.0011   0.0019 
4 %  0.0007   0.0005   0.0005   0.0006   0.0011   0.0019 
6 %  0.0007   0.0005   0.0005   0.0006   0.0011   0.0019 
8 %  0.0007   0.0005   0.0005   0.0006   0.0011   0.0019 
10 %  0.0007   0.0005   0.0005   0.0006   0.0011   0.0019 
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Při stanovení celkového mno�ství �kodlivin emitovaných vlivem dopravy byly pou�ity 

intenzity dopravy uvedené v kapitole B.II.4. Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu. 
 
Celkové mno�ství emitovaných �kodlivin (t/rok) vlivem automobilového provozu na R7 

varianta NOx CO CxHy pra�ný aerosol 
A 15,48 19,75 2,53 0,59 
B 16,38 20,85 2,67 0,63 

Poznámka:  - zohledněny jsou pouze relevantní úseky komunikace R7 
   - u varianty B je zohledněno rozdílné trasování obou dvoupruhů 
 
Následující tabulka uvádí výpočet mno�ství �kodlivin emitovaných automobilovou 

dopravou na jeden metr za sekundu. 
 

Mno�ství emitovaných �kodlivin (g/sec/1m) vlivem automobilového provozu.  
úsek NOx CO CxHy pra�ný aerosol 

varianta A 
I/7 (4-0770) 0,000060 0,000077 0,000010 0,000002 
I/7 (4-0780) 0,000053 0,000066 0,000009 0,000002 
I/7 (4-0786) 0,000046 0,000058 0,000007 0,000002 
III/2501 (4-2620) 0,000001 0,000002   < 0,000001     < 0,000001 
II/255 (4-2597) 0,000006 0,000011 0,000002     < 0,000001 
III/2508 (4-2580) 0,000003 0,000004   < 0,000001     < 0,000001 
III/2513 (4-2630) 0,000001 0,000001   < 0,000001     < 0,000001 
II/250 (4-3340) 0,000007 0,000009 0,000001     < 0,000001 
II/250 (4-2460) 0,000013 0,000017 0,000002     < 0,000001 

 
Při zohlednění potřeby převozu rozhodujících mno�ství zemin a stavebních materiálů 

spojených s roz�ířením obchvatu byl proveden hrubý odhad mno�ství plynných �kodlivin 
emitovaných nákladními automobily. Odhad se opírá o emisní faktory pro tě�ké nákladní 
automobily pro rok 2010 a vzhledem k částečnému pohybu v náročném terénu mimo vozovku 
byly hodnoty navý�eny o 30 %. Údaje shrnuje ní�e uvedená tabulka. Časové či prostorové 
rozlo�ení těchto �kodlivin by v�ak bylo pouhou spekulací. 

 
Hrubý odhad celkového mno�ství �kodlivin (t) emitovaných v prostoru zájmového území 
vlivem automobilového provozu spojeného s výstavbou R7 v průběhu dvou let 

varianta NOx CO CxHy 
A 0,95 1,58 0,33 
B 1,68 2,80 0,58 

Poznámka: Výpočet vychází z předpokladu, �e nákladní automobil v průměru vyjede ze 
středu staveni�tě a v rámci zájmového území ujede dvakrát (jízda tam a zpět) poloviční 
vzdálenost délky R7. Vzhledem k neznalosti tras, kudy nákladní automobily budou jezdit, se 
tyto údaje netýkají oblasti mimo zájmové území.  

 
Během del�ích suchých období se za provozu komunikace dále mů�e projevit vliv 

zvý�ené pra�nosti, který by měl být ře�en odpovídajícími provozními opatřeními ze strany 
správce komunikace - kropení. 

2) Plo�né - Potenciálním plo�ným zdrojem mohou být nezpevněné stavební plochy, z 
kterých se mů�e �ířit polétavý prach. Tento zdroj připadá v úvahu pouze ve fázi výstavby a 
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jeho vliv je velmi omezený. Potenciální plo�né zdroje (parkovi�tě techniky, mezisklad 
deponií, atd.) bude třeba umístit co nejdále od objektů obytné zástavby. 

3) Bodové - Mohou se vyskytnout pouze ve fázi výstavby vlivem nahloučení stavební 
techniky a jejich význam je zanedbatelný. 

�íření �kodlivin do okolí vlivem provozu na R7 je detailně presentováno v rozptylové 
studii. 

 
B.III.2. Odpadní vody 
 
1. Obecně 
Během provozu na R7 nebudou vznikat �ádné odpadní vody ve smyslu zákona č. 

254/2001 Sb. o vodách. Jediné spla�kové vody vzniknou v omezeném mno�ství v průběhu 
výstavby ze sociálních zařízení. Jejich odstraňování se musí dít v souladu s Nařízením vlády 
ČR č. 61/2003 Sb. De�ťová voda odtékající z povrchu komunikace je dle ČSN 75 6101 
klasifikována na základě původu a typu zneči�tění jako zneči�těná de�ťová voda odtékající ze 
zneči�těných povrchů komunikací. 

Hlavním zdrojem zneči�tění vody odtékající z povrchu vozovky budou chloridy 
obsa�ené v posypových solích během zimní aplikace. 

 
2. Srá�kové úhrny 
Pro celé zájmové území jsou platné údaje  z Postoloprt: průměrný roční srá�kový úhrn - 

445 mm, průměrný srá�kový úhrn za zimní období (listopad � březen) - 108 mm. Z těchto 
srá�kových úhrnů bylo stanoveno celkové mno�ství vody odtékající z povrchu vozovky, a to 
následujícím způsobem: objem odtékající vody = srá�kový úhrn (m) x koeficient odtoku x 
plocha komunikace (m2). Koeficient odtoku zohledňuje mno�ství vody vypařené do ovzdu�í. 
Pro zimní období činí 0,9, pro celý rok 0,8. 

Na základě konfigurace terénu a vý�kových parametrů vozovky lze celý posuzovaný 
úsek R7 rozdělit do tří částí, které budou odkanalizovány do dvou recipientů � západní část od 
km 27,50 (v rámci posuzovaného úseku R7 od km 25,90) do km 20,70 do Chomutovky, 
střední od km 20,70 do km 19,00 a východní od km 19,00 do km 16,40 do Ohře. Následující 
tabulka uvádí bilanci srá�kových vod odtékajících z povrchu vozovky do jednotlivých 
recipientů. 
 
Bilance srá�kových vod odtékajících do jednotlivých recipientů z komunikace podle 
jednotlivých variant (zohledněny jsou i interferující úseky silnice, le�ící vně 
posuzovaného úseku)  

Objem zimního 
odtoku  

Recipient Délka úseku trasy 
(m) 

Zpevněná plocha 
(m2) 

Objem ročního 
odtoku (m3) 

(m3) l . s-1 

varianta A 
Chomutovka 

v Postoloprtech 
(1�13�03�118) 

6.800 (z toho 5.200 
z posuzovaného 

úseku) 

173.400 61.730 16.854 1,29 

Ohře u Března 
(1�13�03�105) 

4.300 109.650 39.036 10.657 0,82 

varianta B 
Chomutovka 

v Postoloprtech  
(1�13�03�118) 

6.800 (z toho 5.200 
z posuzovaného 

úseku) 

173.400 61.730 16.854 1,29 

Ohře u Března 
(1�13�03�105) 

4.550 116.025 41.305 11.277 0,87 

Poznámka:  
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- zpevněná plocha = celková zpevněná plocha povrchu (jízdní pruhy + krajnice resp. chodník) 
- údaje o variantě B jsou poněkud nadhodnocené, jeliko� dva jízdní pruhy vedou po krat�ím 

oblouku 
 

3. Kontaminace vody vlivem provozu na R7 
 
Původ látek zneči�ťujících de�ťovou vodu 
zdroj zneči�tění zneči�ťující látky 
Výfukové plyny Pb, Ni, sloučeniny N, fenoly, uhlovodíky, PCDD, PCDF, rez, 

částice 
Otěr brzdových oblo�ení Cr, Ni, Cu, Pb, Zn, částice 
Otěr pneumatik Cd, Zn, rez, organické sloučeniny, pry�, S, Pb, Cr, Cu, Ni 
Otěr povrchu komunikace Si, Ca, Mg, asfalt, dehet, Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, částice 
Otěr značení komunikací TiO2, rozpou�tědla 
Úkapy motorů Pb, Ni, Zn, organické látky, oleje, tuky, uhlovodíky, Cu, V, Cr 
Koroze, obrus Al, Cu, Fe, Co, Mn, Cd, Zn 
Stavební hmoty Minerální látky, pojiva (asfalt, vápno, cement), stavební hmoty 
 

Nákladní i osobní doprava zatě�uje de�ťové vody dvěma dal�ími skupinami závadných 
látek � PAH a nitrofenoly. Sloučeniny těchto dvou skupin jsou toxické, karcinogenní a 
stabilní jak ve vodě, tak v půdě (data viz Synáčková 2000). 

 
Sloučeniny dusíku a fosforu 

 
Obsah dusíkatých forem zji�těných různými autory v odpadní vodě z komunikací 
forma N koncentrace 
N-NH4

+ (mg/l) 0,2 � 2,4 
N-NO3

- (mg/l) 0,6 � 1,1 
N-NO2

- (mg/l) 0,02 � 0,21 
Nc (mg/l) 5,9 � 6,5 
Norg (mg/l) 3,0 
 

Průměrná koncentrace fosforečnanů ve vodách z komunikací činila 1,5 mg/l. Dal�í 
autoři uvádějí rozmezí Pc v odpadních vodách z komunikací v rozmezí 0,55 � 1,66 mg/l (data 
viz Synáčková 2000). 

 
Látky organického původu 
Průměrné hodnoty zneči�tění povrchových vod organickými látkami, majícími původ 

z povrchu komunikací, uvádí následující tabulka: 
ukazatel průměrná hodnota 
CHSKCr (mg/l) 40 � 250 
BSK5 (mg/l) 8 � 28 
Corg (mg/l) 12 � 34 

(data viz Synáčková 2000) 
 
Ropné látky 
Benziny, petroleje, mazací oleje a dal�í výrobky z ropy patří ke skupině látek 

stanovovaných po extrakci jako nepolární extrahovatelné látky (NEL). Ve vodě jsou omezeně 
rozpustné, mohou se v ní proto vyskytovat v několika různých formách � volné, emulgované, 
rozpu�těné a nasorbované na pevných částicích uná�ených vodou. Obsah NEL v odpadních 
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vodách z komunikací se obvykle pohybuje řádově v desetinách mg/l a� v jednotkách mg/l. 
V de�ťových vodách z dálnic se obsah NEL pohybuje od 0,001 mg/l do 3,1 mg/l. Přitom 
nebyl zji�těn výrazněj�í rozdíl mezi letním a zimním období. V době krátkodobých 
intenzivních de�ťů byl zji�ťován obsah NEL 100 � 400 mg/l. Na vozovkách mimo město byly 
naměřeny hodnoty v rozmezí 2 � 28 mg/l (data viz Synáčková 2000). 

 
Polyaromatické uhlovodíky (PAH) 
Vznikají při spalování pohonných hmot v motorech. V odpadních vodách z komunikací 

jsou součástí nerozpustných látek, na kterých jsou sorbovány. Představují závadné látky, 
některé mají karcinogenní vlastnosti (data viz Synáčková 2000). 

 
Dioxiny 
Termín dioxiny se vztahuje na 219 různých látek s podobnými vlastnostmi, ale 

s rozdílnou toxicitou. Tvoří je dvě skupiny sloučenin podobných strukturou, av�ak odli�ných 
svým chemickým chováním � polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a polychlorované 
dibenzofurany (PCDF). Dioxiny vznikají při spalování pohonných hmot. Bylo v�ak 
prokázáno, �e mno�ství emisí dioxinů z mobilních zdrojů (dopravy) u nás významně klesá, 
jeliko� se upustilo od přidávaných halogenových vyna�ečů olova do olovnatých benzinů. 

Součástí zneči�tění odpadních vod z vozovek jsou také různá aditiva, přidávaná do 
automobilových benzinů. Jedná se předev�ím o methyl terc-butyl ether (MTBE). Jeho obsah 
v benzinu se pohybuje od 2 do 15 obj. %. Jedná se o látku často kontaminující podzemní vody 
v blízkosti komunikací s ohledem na její velmi dobrou rozpustnost ve vodě. MTBE je 
potenciální karcinogen data viz Synáčková 2000). 

 
Chloridy a sírany  
Obsah chloridů v odpadních vodách z komunikací značně kolísá. Jejich zdrojem je 

zejména posypová sůl (NaCl, CaCl2), pou�ívaná v zimním období. Jak bylo zji�těno, kolísá 
koncentrace chloridů v odpadních vodách z dálnic v letním období mezi 92 a 350 mg/l a 
v zimním období mezi 150 a� 5635 mg/l. 

Při počtu vozidel 700 � 7000 za den se obsah síranů pohybuje od 7 do 80 mg/l, při počtu 
vozidel nad 7000 za den od 250 do 500 mg/l (data viz Synáčková 2000). 

Následující tabulka uvádí průměrné roční (resp. za zimní období) obohacení vody 
chloridovými anionty odtékajícími z vozovky jednotlivých variant obchvatu. Výpočet vychází 
z předpokladu 60ti procentního obsah chloridových iontů v posypovém médiu. Metodický 
pokyn M�P (Metodika k vyhodnocování vlivů liniových staveb na �ivotní prostředí) uvádí, �e 
70% chloridů se �íří formou aerosolu na vět�í vzdálenost a skončí v jiném recipientu. Tato 
následná redukce byla do výpočtu zahrnuta. 
 
Bilance chloridových iontů (Cl-) obohacujících recipient v zimním období (XI � III) za 
provozu na jednotlivých variantách  

Recipient Posypový 
materiál 
(t/rok) 

Mno�ství Cl-  
(t/rok) 

Objem zimního odtoku 
(listopad � březen)  

(m3) 

Koncentrace 
chloridů  

(g/l) 

varianta A 
Chomutovka 

v Postoloprtech 
(1�13�03�118) 

76,1 13,70* 16.854 0,81 

Ohře v Postoloprtech 
(1�13�03�105) 

48,1 8,66* 10.657 0,81 

varianta B 
Chomutovka 

v Postoloprtech  
76,1 13,70* 16.854 0,81 
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(1�13�03�118) 
Ohře v Postoloprtech 

(1�13�03�105) 
50,9 9,16* 11.277 0,81 

Poznámka: * Údaje popisují mno�ství produkovaného Cl-, které skončí v daném recipientu 
při zohlednění 70ti procentního �íření formou aerosolu do jiných recipientů 

 
Tento výpočet platí pouze v případě aplikace solanky (roztok granulované posypové soli). 
Vedle chloridů, které jsou obsa�eny v posypových solích, je třeba uva�ovat i dal�í 

zneči�ťující látky dostávající se do odtékající vody vlivem provozu vozidel a také jako 
součást posypových materiálů. Je třeba počítat s úniky ropných látek, určitým emisemi olova 
a tě�kých kovů. Jeliko� se jedná o zneči�tění, které vzniká náhodně je tě�ké předvídat jeho 
míru. Následující tabulka, vycházející z dlouhodobého �etření VÚD �ilina, poskytuje jen 
velmi hrubou představu o tomto zneči�tění de�ťových vod rozdělené podle intenzity dopravy 
a z ní vyplývajícího mno�ství posypových materiálů aplikovaných v zimním období  
 
Zneči�tění srá�kových vod vlivem provozu komunikace 
Zneči�ťující 
látka (mg/l) 

BSK5 NEL N-
NO3

-
N-NH4 Cl- Cu Zn Ni Pb 

koncentrace 
při zatí�ení 
700 - 7 000 
vozidel/den 

1-12 0-0,4 0-70 2-5 70-4 
500 

0-0,035 0.01-
0,3 

0-0,03 0-0,03 

koncentrace 
při zatí�ení > 
7 000 
vozidel/den 

15 0,8 105 5 10 000 0,05 10,2 0,045 0-0,05 

(data viz Vyhnálek et al. 1999 � převzato ze Zneči�tění srá�kových vod z pozemních 
komunikací, VÚD �ilina, 1990, + dal�í zdroje) 
 
Průměrné hodnoty obsahu kovů v odpadních vodách z komunikací 
prvek Koncentrace 
Ag (µg/l) < 10 
Co (µg/l) < 10 
Cr (µg/l) < 15 
Fe (µg/l) 2260 
Hg (µg/l) < 3 
Mn (µg/l) 160 
V (µg/l) < 12 
Al (µg/l) 1590 
Ca (mg/l) 13,09 
K (mg/l) < 3,2 
Mg (mg/l) 1,3 
Na (mg/l) < 5170 
B (mg/l) 0,31 
(data viz Synáčková 2000) 

 
V místech zaústění de�ťové vody z povrchu vozovky není vyhlá�eno �ádné PHO 

vodního zdroje a recipienty nejsou pstruhovými vodami. Srá�kové vody budou odtékat do 
otevřených patních příkopů, odkanalizovány budou i mosty. Přesto�e technická studie 
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neuva�uje s výstavbou sedimentačních jímek, autoři této dokumentace pova�ují jejich 
vybudování za nezbytné vzhledem k mo�ným únikům ropných látek. 

 
B.II.3. Odpady 
 
Stavba a provoz na R7 budou doprovázeny vznikem odpadů typických pro komunikace 

této třídy. Přesná mno�ství vznikající během výstavby nejsou v této fázi vzniku projektové 
dokumentace známa. Zatímco během výstavby vznikne velké mno�ství odpadu za krátkou 
časovou jednotku (dva roky), bude samotný provoz zatě�ovat �ivotní prostředí po malých 
dávkách, zato v�ak neustále. Během provozu komunikace samozřejmě vznikne nebezpečí 
havarijních stavů (úniky ropných látek či jiných kontaminantů vlivem nehody, kontaminace 
zeminy, vodních toků) vy�adujících sanační zásah s následným vznikem kontaminovaného 
odpadu. Tyto stavy je tě�ké předpovídat, provozovatel komunikace na ně v�ak musí být 
připraven.  

 Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dal�ích zákonů, se za 
původce odpadů u liniové stavby rozumí dodavatel stavby pro období výstavby a technická 
správa komunikací pro období provozu. Původce odpadů se musí vý�e zmíněným zákonem 
řídit a při vzniku, nakládání, třídění a zne�kodňování odpadů postupovat  dle zatřídění  v 
katalogu odpadů (vyhlá�ka M�P  č. 381/2001 Sb.), vést jejich evidenci a zabezpečit je před 
odcizením a ne�ádoucím znehodnocením. Samotnému zprovoznění R7 musí předcházet její 
zahrnutí do systému vedení evidence odpadového hospodářství provozovatele.  

V maximální mo�né míře je třeba odpady recyklovat či je nabídnout k vyu�ití jinému 
subjektu.  Při výstavbě je mo�né vyu�ít jako stavební materiál technicky vhodné frakce 
recyklátu z betonů nebo z tříděných stavebních sutí. Účelem v�ech těchto opatření je 
minimalizace vzniku odpadů a jejich nevratného zne�kodňování, které s sebou v�dy nese 
rizika a zátě�e pro �ivotní prostředí. Tento proces by měl začít ji� ve fázi vybírání dodavatelů, 
jejich� slu�by by měly být posuzovány i z hlediska odpadové náročnosti. Tento přístup je 
nejen ekologický, ale i ekonomický.  

Za bě�né (nehavarijní) situace lze uva�ovat vznik následujících druhů odpadů. 
 

Pravděpodobné odpady jejich� zdrojem bude komunikace 
Kód  odpadu 
(dle katalogu 

odpadů) 

Název odpadu Kategorie Způsob 
odstraňování 

Fáze výstavby 
080100 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, 

pou�ívání a odstraňování barev a laků   
N+O D1 

080200 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a 
pou�ívání nátěrových hmot 

O D1 + D10 

130100 Odpadní hydraulické oleje N D9 
130200 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N D9 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blí�e neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy zneči�těné 
nebezpečnými látkami 

N D1 

170101 Beton O D1 
170200 Dřevo, sklo, plasty O D1 + D10 
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N D1 
170302 Asfalt bez dehtu O D1 
170405 �elezo a ocel O D1 
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170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O D1 
170500 Zemina (včetně vytě�ené zeminy 

z kontaminovaných míst), kamení a vytě�ená 
hlu�ina 

N+O D1 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O D1 

200201 Biologicky rozlo�itelný odpad O D2 
200301 Směsný komunální odpad O D1 
200304 Kal ze septiků a �ump O D2 

Fáze provozu 
020107 Odpady z lesnictví O D1+ D2 + D10
050105 Uniklé (rozlité) ropné látky N D1+ D9 
130502 Kaly z odlučovačů oleje N D9 
150102 Plastové obaly O D1+ D9 + D10
160103 Pneumatiky O D1+ D9 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O D1 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O D1 
190802 Odpady z lapáků písku O D1 
200101 Papír a lepenka O D1 + D10 
200201 Biologicky rozlo�itelný odpad O D2 
200301 Směsný komunální odpad O D1 
200303 Uliční smetky O D1 

Poznámka: 
O � ostatní odpad 
N � nebezpečný odpad 
Způsob odstraňování odpadů byl vyhodnocen dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dal�ích zákonů 
D1 � Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu 
D2 � Úprava půdními procesy 
D9 � Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejím� konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených 
pod označením D1 a� D12 
D10 � Spalování na pevnině 

 
Za odpad vznikající během výstavby je třeba pova�ovat i výkopovou zeminu.   
 
B.II.4. Hluk a vibrace 
 
Hluk 
Záměr způsobí změnu akustické situace ve svém okolí od okam�iku zahájení stavebních 

prací. Situování obou posuzovaných tras vůči obytné zástavbě a dal�ím objektům v�ak  
umo�ňuje minimalizaci hlukové zátě�e okolí, tak aby nebyly překročeny povolené limity a 
aby nebyla naru�ena pohoda bydlení obyvatel v�ech částí obce Březno a naprosté vět�iny 
nemovitostí ve městě Postoloprty.  

 Zdroje hluku vznikajícího v souvislosti se záměrem lze rozdělit na dočasné, působící 
v průběhu výstavby  a trvalé, které budou v provozu po zahájení výroby. 
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Hluk v průběhu výstavby 
 
Hluk �ířící se ze staveni�tě  je závislý na mno�ství, umístění, druhu a technickém stavu 

pou�ívaných strojů a zařízení, počtu jejich současných nasazení, charakteru prací a ve značné 
míře i na tom, zda se vedení stavby sna�í hluk co nejvíce omezit. Navíc se hladina hluku mění  
v průběhů jednotlivých fází výstavby. Z  výčtu těchto faktorů vyplývá, �e přesnost  odhadu 
hluku �ířícího se z budoucího staveni�tě nemů�e být příli� vysoká.  

Předpokládá se výskyt zejména následujících zdrojů hluku : 
 

- buldozery, rypadla a vrtné soupravy provádějící terénní a stavební práce 
(skrývku půdy, hloubení základů stavby) 

- nákladní vozidla určená k manipulaci s materiály ( odvoz vytě�ených substrátů, 
návoz materiálu ) 

- kompresory, svářecí soupravy, brusky apod. ) 
 

Podle získaných údajů se ekvivalentní hladina akustického tlaku u první ze skupin 
pohybuje v rozmezí 100 a� 115 dB, hodnota zbývajících se bude pohybovat mezi 70 - 100 dB 
ve vzdálenosti 1 m od obrysu stroje. 

Pro zařízení staveni�tě platí dle nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění ( ve znění novely č. 88/2004 Sb. ) 
nejvy��í přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku na pracovi�tích A LAz = 85 dB(A). 
Základní nejvy��í přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku na hranici nejbli��í obytné 
zástavby okolí areálu je tímté� předpisem stanovena na 50 dB (A) v denní době a 40 dB (A) 
v noční době. Dle § 12 odst. 5 tého� nařízení je pro provádění povolených staveb přípustná 
korekce + 10 dB v době od 7 do 21 hodin. 

Vý�e negativního ovlivnění okolí stavby hlukem bude záviset i na profesionalitě 
dodavatele stavby a úrovni jeho systému řízení, na zodpovědném výběru subdodavatelů a na 
kvalitě pou�itého strojového  parku.  Přesto lze � s ohledem na dosavadní zku�enosti 
s pohybem mechanismů a dobou jejich provozu při výstavbě obdobných areálů v ČR  - 
předpokládat, �e v nejbli��í obytné zástavbě nebudou � i s ohledem na její vzdálenost od 
obytných objektů  překračovány limitní hladiny hluku dané hygienickými předpisy.  

Vzhledem k tomu, �e nejvíce je občany pociťováno negativní působení hluku v nočních 
hodinách a o víkendech, je nutná odpovídající komunikace dodavatele prací s občany Března 
a Postoloprt, zaji�těná prostřednictvím Obecního úřadu Březno a Městského úřadu 
Postoloprty. V rámci technických mo�ností bude vhodné časovat nejhlučněj�í etapy výstavby 
mimo období víkendů a vyloučit práci v nočních hodinách. 

 
Hluk v průběhu provozu 
 
V případě realizace stavby obchvatu bude akustickou situaci v území ovlivňovat  

automobilový provoz na stávající síti pozemních komunikací  a automobilový provoz na nově 
vybudované trase obchvatu.  

Na hladinu hluku vznikajícího při jízdě automobilu má vliv zejména druh a technický 
stav vozidel, kvalita pneumatik, intenzita a skladba dopravy, druh povrchu vozovky a jeho 
kvalita, povolená rychlost příp. její dodr�ování, stavební uspořádání okolní zástavby či terénu 
a příslu�né vý�kové členění. Hlukové posouzení jednotlivých variant komunikace bylo 
provedeno na základě � Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy � ( Kozák, 
Liberko 1996 ) programem HLUK+. Hodnocen byl vliv hluku stávající komunikace i 
jednotlivých variant na základě předpokládané intenzity a struktury dopravy v roce 2010.        
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Přesto, �e posuzované trsy roz�iřované komunikace procházejí hustě zastavěným 
územím, není počet trvale obydlených nemovitostí, které mohou být v zájmovém území 
negativně ovlivněny nadlimitním akustickým tlakem, příli� velký. Je patrné, �e ji� současné 
vedení obchvatu Postoloprt bylo projektováno s ohledem na příslu�né hygienické limity.  
Navr�ená trasa A v maximální mo�né míře vyu�ívá stávající trasu komunikace. Navr�ená 
trasa B  se u města Postoloprt od zastavěného území zcela odklání.  

V zájmovém území mohou být hlukem z provozu na  R7 ovlivněna následující sídla 
nebo jejich části : 
 
      1. Zemědělský areál na počátku posuzovaného úseku le�ící východně od Březenského 

vrchu. V areálu se nacházejí dva bytové domy. Vypočtené očekávané   hladiny  
ekvivalentního akustického tlaku LAeq,T 

 u domu č. p. 110 činí u aktivní varianty 
hodnoty 46,6 dB  v denní době resp. hodnoty 37,6 dB v noční době. 

      2.   Obec Březno.  Tato obec le�í ve sní�enině Ohře, pod úrovní terénu, na něm� je vedena 
trasa stávající i navr�ené komunikace. Vypočtené očekávané  hladiny  ekvivalentního 
akustického tlaku LAeq,T 

 u domu č. p. 93  činí u aktivní varianty 42,9 dB v denní době 
resp. 33,9 dB v noční době. 

      3.   Postoloprty � Celnice. Zástavba je od stávající i navr�ené trasy komunikace oddělena 
�elezniční tratí. Vypočtené očekávané  hladiny  ekvivalentního akustického tlaku 
LAeq,T 

 u domu č. p. 104  činí u aktivní varianty 48,3 dB v denní době resp. 39,8 dB 
v noční době. U silnice z Celnice na Březno le�í těsně u stávající i navrhované trasy 
komunikace benzínová pumpa. Vypočtené očekávané  hladiny  ekvivalentního 
akustického tlaku LAeq,T 

 u benzinové pumpy dosáhly u aktivní varianty 57,5 dB 
v denní době resp. 48,5 dB v noční době. 

4. Postoloprty � zástavba u kři�ovatky se silnicí Postoloprty � Počerady. Jedná se o 
několik rodinných domů a bytovky v zemědělském areálu. Vypočtené očekávané  
hladiny ekvivalentního akustického tlaku LAeq,T 

 u bytovek č.p. 542 � 547 dosáhly 40,7 
dB v denní době resp. 31,7 dB v noční době ( var A ) příp 41,6 dB rsp. 32,6 dB  (var. 
B). Ani hodnoty vypočtené pro dal�í nemovitosti v tomto prostoru nepřekročily 
povolené limity. Vět�ina zástavby města je od stávající trasy resp. navr�ené varianty A 
oddělena náspem �elezniční trati.  

5.  Postoloprty � nová zástavba na západním okraji města. Vypočtené očekávané denní  
hladiny ekvivalentního akustického tlaku LAeq,T 

 u  dostavovaného domu činí činí 48,2 
dB v denní době resp. 39,3 dB v noční době u varianty A a 50,3 dB resp. 41,3 dB u 
varianty B. 

6. Rvenice, Seménkovice a Bítozeves. V�echny tři obce le�í v údolí Chomutovky pod 
úrovní terénu po něm� je vedena trasa stávající i navr�ené komunikace. Vypočtené 
očekávané denní  hladiny ekvivalentního akustického tlaku LAeq,T 

 u stáje na hraně 
údolí Chomutovky na okraji Seménkovic činí  46,2 dB v denní době resp. 37,1 dB 
v noční době.  

. 
Pro zpřesnění vypočtených hodnot akustického tlaku je po vypracování dokumentace 

pro územní rozhodnutí  nutné vyhotovit dal�í studii a na jejím základně v projektu pro 
stavební povolení doplnit protihluková opatření. Zji�těné závěry je nezbytné ověřit měřením a 
dal�í vývoj v účelných intervalech monitorovat. 

 
Vibrace 
 
Vzhledem k velmi komplikovanému  kvantitativnímu vyhodnocení vibrací není jejich 

vliv v dokumentaci  vyhodnocen. V průběhu výstavby mohou být zdrojem vibrací předev�ím 
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trhací práce při hloubení zářezů. Vzhledem ke vzdálenosti uva�ované stavby od obytné 
zástavby není negativní vliv vibrací vyvolaných tímto způsobem pravděpodobný.  

Vzhledem ke vzdálenosti od obytné zástavby nepředpokládáme, �e by vibrace, mající 
původ v provozu na nové komunikaci, mohly působit ru�ivě.  
 

B.II.5. Záření radioaktivní a elektromagnetické 
 
Po dobu výstavby a provozu komunikace se nepředpokládá nárůst radioaktivního ani 

elektromagnetického záření. 
Nelze samozřejmě vyloučit přepravu radioaktivních materiálů po R7 během jejího 

provozu, nicméně tato zále�itost podléhá zvlá�tním předpisům. 
 

 
C.1. Výčet nejzáva�něj�ích environmentálních charakteristik dotčeného území 
 
C.1.1. Územní systém ekologické stability 
 
C.1.1.1. Biogeografické poměry 
Biogeografické poměry jsou vyjádřeny vlastnostmi a charakteristikami 

biogeografických regionů. Biogeografické regiony odpovídají biogeografické diferenciaci 
České republiky, která pokrývá co nejúplněji �kálu stávajících i potenciálních přírodních 
ekosystémů. 

 
Biogeografický region (bioregion) je individuální jednotkou biogeografického členění 

krajiny na regionální úrovni. V rámci bioregionu se vyskytuje identická vegetační 
stupňovitost. Biocenózy bioregionu jsou ovlivněny jeho polohou a mají charakteristické rysy, 
dané zvlá�tními podmínkami pro postglaciální migraci druhů rostlin i �ivočichů. V rámci 
bioregionu se tak vět�inou ji� nevyskytují jiné rozdíly v potenciální biotě ně� rozdíly 
způsobené odli�ným ekotopem. Bioregion je v�dy vnitřně heterogenní, zahrnuje 
charakteristickou mozaiku ni��ích jednotek - biochor a skupin typů geobiocénů. Bioregion je 
převá�ně jednotkou potenciální bioty, nevychází tedy z aktuálního stavu krajiny, zpravidla 
v�ak má specifický typ a určitou intenzitu antropogenního vyu�ívání. Bioregiony tak, stručně 
řečeno, zahrnují zpravidla výrazně odli�né krajiny. 

Biochora je ekologicky heterogenní typologická jednotka, tvořená typickou kombinací 
ekosystémů (skupin typů geobiocénů), která se v rámci určitého sosiekoregionu zpravidla 
typicky opakuje. Biochory jsou charakterizovány inventářem skupin typů geobiocénů, jejich 
uspořádáním, slo�itostí a kontrastností ekologických podmínek. 

Skupina typů geobiocénů - sdru�uje ekologicky podobné přírodní suchozemské 
ekosystémy, se v�emi od nich vývojově pocházejícími společenstvy, která se mohou střídat na 
plo�e těchto trvalých ekologických podmínek. 

Do zájmového území zasahují dva bioregiony, který vytyčují relativně jednotné 
prostorové rámce slo�ení přírodní bioty dané geografickou polohou uvnitř biogeografické 
podprovincie. Od jihovýchodu a� k nivě Ohře patří zájmové území k bioregionu Řipskému 
(1.2), dále na severozápad se jedná o bioregion Mostecký (1.1). 

V zájmovém území jsou zastoupeny následující biochory: 
bioregion 1.2.: -2RB � území ji�ně od Březenského vrchu 

-2PB � Březenský vrch 

C. ÚDAJE O STAVU �IVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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bioregion 1.1.: 2Nh � niva Ohře 
2RN � východní část Postoloprt a� k nivě Ohře 
-2AN � území západně od Postoloprt 
-2PB � údolí Chomutovky 
-2RE � území podél stávající silnice I/7 

(údaje viz Ing. Kopecká, AOPK Praha a RNDr. Culek, Brno) 
 
C.1.1.2. Stupeň ekologické stability  
Následující tabulka dává představu o tom, jak ekologicky stabilními územími prochází 

R7. 
 
Zastoupení stupňů ekologické stability 
stupeň ekol. stability 5 4 3 2 1 0 
Ploha (m2) v rámci zájmového 
území  

--- 77.312 764.998 384.850 4.221.724 --- 

Podíl  (%) v rámci zájmového 
území 

--- 1,4 14,0 7,0 77,6 --- 

Poznámka: 
Krajinné prostory viz kapitola C.1.3. Krajinný ráz (obecná charakteristika krajinného celku) 

0- plochy ekologicky zcela nestabilní 
1- plochy ekologicky velmi málo stabilní 
2- plochy ekologicky málo stabilní 
3- plochy ekologicky středně stabilní 
4- plochy ekologicky velmi stabilní 
5- plochy ekologicky nejstabilněj�í 

 
C.1.1.3. Síť lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES 
Územní systém ekologické stability v zájmovém území a v jeho těsné blízkosti byl 

zpracován v následujících materiálech: 
I. Mapy regionálního a nadregionálního ÚSES ČR � zpracovává regionální a 

nadregionální ÚSES, jedná se o neschválený materiál 
II. Generel místního systému ekologické stability � zpracovává prostor severně od 

Postoloprt, kde vymezuje v�echny tři úrovně ÚSES, jedná se o neschválený 
materiál 

III. Územní plány obcí v trase R7 - v rámci zájmového území jsou zde vět�inou 
uváděny v�echny tři úrovně ÚSES, kvalita zpracování není v�dy nejlep�í, ale jedná 
se o schválené materiály. 

 
ÚSES v zájmovém území a v jeho těsné blízkosti 
č. označení dle 

zdroje 
název funkčnost/

vymezenost
poznámka 

1 LBc 1 Údolí Chomutovky F, V mimo trasu 
2 LBc 2 Lesík F,V mimo trasu 
3 LBk 1 bez  názvu N, V mimo trasu 
4 LBk 2 bez  názvu N, V mimo trasu 
5 RBc 1510 Ba�antnice F, V mimo trasu 
6 RBc 1511 Drahu�ský luh F, V protínají obě 

varianty 
7 RBc 1522 Tatinná F, V mimo trasu 
8 RBk 1077 Tatinná � Drahu�ský luh F, V mimo trasu 
9 RBk 1097 propojení RBc 1511 

s NBk 20 
N, Na v trase A 

10 RBk 574 RBc 1522 � RBc 1338 F, V mimo trasu 
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11 NBk 20  F, V obě trasy 
procházejí 
ochranným 
pásmem a protínají 
osy 

12 IP 1 Podél komunikace na 
Vý�kov 

F, V mimo trasu 

13 IP 2 Mokřina N, V mimo trasu 
14 IP 3 Podél �eleznice F, V mimo trasu 
15 IP 4 Podél komunikace na 

Vrbku � jih 
F, V mimo trasu 

16 IP 7 U lesíka F, V mimo trasu 
Poznámka: 

- LBk = lokální biokoridor, RBk = regionální biokoridor, RBc = regionální biocentrum, 
NBk = nadregionální biokoridor, Na = navr�eno, V = vymezeno, F = funkční, N = 
nefunkční 

- Silným písmem jsou vyznačeny ty prvky, které kří�í některá varianty trasy 
 

Lokální ÚSES 
Západně od obce Rvenice je v rámci regionálního biokoridoru RBk 1077 vymezeno 

lokální biocentrum LBc 1 pokračuje i západně od obce Seménkovice. 
Společenstva teplomilných doubrav jsou zastoupena vymezeným funkčním lokálním 

biocentrem LBc 2 a propojena víceméně nefunkčním lokálním biokoridorem LBk 2 do 
prostoru Břvanského vrchu. Tím je systém vázán do cenných ploch Českého středohoří. 

Společenstva teplomilných doubrav vázaná do Mostecké pánve jsou respektována 
biokoridorem LBk 1, zasahujícím do zájmového území od severu, který je zde prakticky 
nefunkční a je posilován několika IP. Tento biokoridor ústí od severu do regionálního 
biocentra RBc 1511. Je očekáváno, �e v rámci rekultivace po povrchové tě�bě dojde 
k místnímu zalesnění a vzniku biocentra (biocenter) s vazbou na LBk 1 nebo některý z IP. 
Poloha budoucího zalesnění není předjímána a bude součástí návrhu rekultivace území po 
tě�bě. 

Generel místního ÚSES je�tě uvádí návrh propojení RBK 1077 s NBK 22 ji�ně od obce 
Seménkovice. V jiných materiálech tento návrh není. 

 
Regionální a nadregionální ÚSES 
Podle závazného ÚTP nadreg. a reg. ÚSES ČR (Culek, Bínová 1996) probíhá severně 

od stávající silnice I/7 regionální biokoridor RBk 1077  �Údolí Chomutovky mezi Tatinnou a 
Drahu�ským luhem.� V prostoru obce Bitozeves se jedná pouze o návrh propojení, v současné 
době nefunkční. Na západě koridor končí v regionálním biocentru RBc 1522 Tatinná. Z něj 
pak dále na západ pokračuje údolím Chomutovky regionální biokoridor RBk 574. 

Mezi Rvenicemi a Postoloprty je navr�eno regionální biocentrum RBc 1511 Drahu�ský 
luh, do kterého vý�e zmíněný biokoridor vstupuje od západu. 

Od  Drahu�ského luhu pokračuje regionální biokoridor Chomutovky RBk 1097(jedná 
se o nefunkční propojení koridorů) směrem k soutoku s Ohří, která tvoří vodní a nivní osu 
nadregionálního biokoridoru (NRBk 20). 

Jihozápadně od Postoloprt v prostoru lesa le�í mimo zájmové území regionální 
biocentrum RBc 1510 Ba�antnice. 

Regionálními biocentry RBc 1511 a RBc 1510 prochází teplomilná doubravní osa 
nadregionálního biokoridoru NBk 20 přicházející od Staňkovic a Li�an a pokračující do 
regionálního biocentra RBc 1512 Lene�ický rybník a dále do Českého středohoří. Biocentrum 
RBc 1511 Drahu�ský luh je významnou kři�ovatkou biokoridorů regionálního a 
nadregionálního významu. 
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Nadregionální biokoridor NBk 20 má stanoveno ochranné pásmo 2 km, ve kterém jsou 
chráněna ve�kerá cenná společenstva shodného charakteru jako společenstva nadregionálního 
biokoridoru. Zájmové území je z převá�né vět�iny pokryto uvedeným ochranným pásmem. 
Pouze západní část, respektive prostor těsně přiléhající od jihu k silnici I/7 a dále oblast 
severně od této silnice, je vně ochranného pásma nadregionálního biokoridoru.  

 
Popis jednotlivých prvků ÚSES nacházejících se přímo v zájmovém území, či do 

něj zasahujících 
 
LBc 1 - Údolí Chomutovky směr Seménkovice (rozloha 4,5 ha, kultura: les, louka, 

pastvina, vodní tok) 
Charakteristika: Převá�ně listnatý půdoochranný les na svahu JS, BŘ, AK méně DBZ, 

JV, LP keřové patro s dřínem a svídou a bezem černým, středně bohaté bylinné patro 
s výskytem cenněj�ích druhů, společenstva přírodě blízká, pastviny, trávobylinná 
společenstva  přírodě blízká bez výskytu chráněných druhů, po�kozený břehový doprovod po 
úpravě toku, bez vzrostlých dřevin, bez výskytu cenných druhů, bylinné patro ruderalizováno 

Návrh opatření: Ponechat stávající způsob vyu�ívání.  V lesním společenstvu by bylo 
vhodné odstraňovat akáty a bez černý. Les je bez hospodářského  významu, půdoochranný. 
Dosadbami DBL, DBZ, HB, LP směrovat ke společenstvu teplomilných doubrav. 
Nevysazovat jehličiny. Louky a pastviny pravidelně sekat. Nepřevádět na ornou půdu. Břehy 
jsou silně po�kozeny úpravou koryta toku. Dosadba JS, OL, VR by byla vhodná. Biocentrum 
je funkční,  je nutné jeho respektování ve vymezené plo�e. 

 
LBc 2 � Lesík (rozloha 5,5 ha, kultura: les) 
Charakteristika: smí�ený hospodářský les v rovině: DBZ, DBL, JV, VR,  BŘ ale i  

AK, BO keřové patro se  svídou, �ípkem, jívou, BČ, ostru�inou, středně bohaté bylinné patro 
s výskytem cenněj�ích druhů, společenstva přírodě blízká. 

Návrh opatření: Ponechat stávající způsob vyu�ívání.  V lesním společenstvu by bylo 
vhodné odstraňovat akáty a bez černý. Jde o les hospodářského  významu.  Tě�ba výběrná, 
nebo pasečná. Při obnově směrovat ke společenstvu teplomilných lipohabrových doubrav 
výsadbou DBL, DBZ, HB, LP. Nevysazovat jehličiny. Biocentrum je funkční,  je nutné jeho 
respektování ve vymezené plo�e, v případě po�kození tě�bou nerostů je nutná jeho 
rekonstrukce.            

 
RBc 1511 - Drahu�ský luh (rozloha cca 100 ha, kultura: les, louka, pastvina, vodní 

tok) 
Charakteristika: listnatý půdoochranný les na svazích: DBZ, DBL, JS,  JV, LP, BŘ, 

VR, TP invaze AK,  keřové patro s dřínem,  svídou, �ípkem, ptačím zobem, hlohem, 
ostru�inou i bezem černým, bohaté bylinné patro s výskytem cenněj�ích druhů, společenstva 
přírodě blízká, pastviny, trávobylinná společenstva  s výskytem cenných druhů na ji�ním 
svahu xerotermních: hvozdík kartouzek, divizna, pry�ec, řebříček, řepíček, mochny, svízel 
syři�ťový, jahodník, teplomilné traviny, břehový doprovod přirozeně meandrujícího toku se 
vzrostlými ol�emi (méně JS, VR) bylinný podrost s orsejem, dymnivkou, ruderálními druhy 
(splachy s okolních polí), agrikultura, společenstva přírodě vzdálená. Nivu ve vzdálenosti 
min. 15 m od břehu neorat, TTP jsou mo�né (jde té� o VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.). 
Biocentrum je funkční,  je nutné jeho respektování ve vymezené plo�e. 

Návrh opatření: Ponechat stávající způsob vyu�ívání.  Případný zájem o zatravnění 
stávající orné půdy podpořit. Zástavba vyloučena. V lesním společenstvu by bylo vhodné 
upustit od tě�eb, případně pouze výběrná nebo pasečná tě�ba. Odstraňovat akáty a bez černý. 
Při obnově a dosadbách u�ívat zejména DBL, DBZ, HB, LP a směrovat ke společenstvu 



R7 obchvat Postoloprty                                                                    VIA Service s.r.o. 

 34
 
 

 

teplomilných doubrav. Nevysazovat jehličnany. Louky a pastviny  alespoň 1x za vegetaci 
sekat, nezalesňovat. Nepřevádět na ornou půdu. Břehová společenstva respektovat. Zabránit 
kácení dřevin břehového doprovodu a nevhodným zásahům do koryta toku. Nivu ve 
vzdálenosti min. 15 m od břehu neorat, TTP jsou mo�né (jde té� o VKP dle §3 odst.b. Zák. 
114/92 Sb.). Biocentrum je funkční,  je nutné jeho respektování ve vymezené plo�e 

 
RBk 1077 � Chomutovka (délka 1000m v zájmovém území, kultura: louka,  pastvina, 

pole, les, vodní plocha, ostatní plocha) 
Charakteristika: břehový doprovod Chomutovky na části se vzrostlými dřevinami JS, 

OL, VR, částečně po úpravě břehů bez doprovodu dřevin,  bylinné patro ruderalizované, 
společenstva přírodě blízká nebo nepříli� vzdálená bez dolo�ených vzácných a chráněných 
druhů, luční společenstva luk a pastvin přírodě blízká, bez dolo�ených cenných a chráněných 
druhů, častá ruderalizace, listnatý les, , DB, JS,  BŘ, JV, VR, JS, AK  společenstvo přírodě 
blízké, bez dolo�ených cenných a chráněných druhů, agrocenózy, společenstva přírodě 
vzdálená (pole). 

Návrh opatření: Nivní společenstva doprovodu Chomutovky respektovat - pokud se 
dochovalo, pokud je vykáceno doplnit VR, OL, JS.  Nivu ve vzdálenosti min. 15 m od břehu 
neorat, TTP jsou mo�né (jde o VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.) stávající louky pravidelně 
kosit , pastviny občasně kosit, nezalesňovat, stávající ornou půdu ji� neroz�iřovat, v případě 
zájmu vlastníka podpořit převod na louky, lesní společenstvo směrovat k teplomilným 
doubravám posílením zastoupení DB zimního a letního, odstraňovat akáty, k obnově neu�ívat 
SM, MO, BO , introdukované druhy jako DB červený, v LHP evidovat lesy zvlá�tního určení 
- půdoochranný, kategorie 32 E, hospodaření s ohledem na umístění biokoridoru, tě�ba 
výběrná nebo bez tě�eb. Biokoridor je funkční a postačí jej respektovat ve vymezeném 
rozsahu, doplnění dřevin k Chomutovce (JS, OL, VR) by bylo vhodné. 

 
LBk 1 - Od Chomutovky na Vý�kov (délka: 2 000m, �íře min. 15m, kultura: pastvina, 

orná půda, ostatní plocha) 
Charakteristika: potoční zářezy a terasy s habrovými doubravami a jasanovými 

ol�inami, na slunných expozicích dřínové doubravy, místně slaniska, vlhké louky, a doprovod 
občasné vodoteče v VR, OL  bez dolo�eného výskytu chráněných druhů, doprovod polní 
cesty a �eleznice s dřevinami JR, OL, JS, ruderalizováno, společenstva přírodě nepříli� 
vzdálená. 

Návrh opatření: Biokoridor je omezeně funkční a� nefunkční. V prostoru vlhkých luk 
postačí respektovat a nezastavět. Do části vyu�ívající stávající cestu a okolí �eleznice  by bylo 
vhodné doplnit stromy: DBZ, DBL, JŘ, BŘ, TŘpt. Z keřů  lig. ,sví., kal., brs. (domácí druhy)  
postačí soliterně nebo malé skupinky, a� 75% plochy zatravnit. 

 
LBk 2 - K Břvanskému vrchu (délka: 2000 m, �íře min. 15m, kultura: pastvina, orná 

půda, ostatní plocha) 
Charakteristika: mohutněj�í  doprovod zpevněné cesty s oře�ákem, hru�kou, �ípkem, 

hlohem, bezem černým, bylinné patro  částečně ruderalizováno lebedou, pelyňkem a 
bodlákem, s výskytem cenněj�ích bylin: řebříček, divizna, jeřábník, knotovka, společenstva 
přírodě nepříli� vzdálená, biokoridor je zde chápán jako částečně funkční, nezpevněná cesta 
v poli a její okolí, bez doprovodu, společenstva přírodě vzdálená, meze s keři: �ípek, hloh, 
trnka, svída, ostru�ina, vi�eň planá, v podrostu ruderální i cenněj�í druhy: orsej, řebříček, 
řepíček, divizna,  lipnice, bojínek, hluchavka, společenstva přírodě blízká,  lada s divokou 
skládkou, bývalou drobnou tě�ebnou (nyní podmáčenina), s hnoji�těm,  soliterně AK, HR,  JV 
(cizí A.negundo), �ípek, kustovnice, bez černý, ostru�ina, místy silná ruderalizace, místy  
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s cenněj�ími druhy: jahodník, divizna, řebříček, kakost, jeřábník, dymnivka, v zamáčené plo�e 
rákos. 

Návrh opatření: Biokoridor je omezeně funkční. Je třeba jej dotvořit výsadbou DBZ, 
DBL, LP, JŘ, BŘ, lig. ,sví., kal., brs. (domácí druhy). Dotvoření (rekultivaci) zasluhuje 
zejména travnatý prostor bývalé tě�by, nyní u�ívaný jako skládka. Zde se nabízí dostupný 
prostor v okolní úrodné orné půdě, který mů�e být přetvořen v cenný krajinný prvek. Plochu 
je nutno asanovat technicky a upravit skupinovou  výsadbou druhů (viz vý�e) na cca 30 a� 
50% plochy, zbytek je doporučeno zatravnit a 2x ročně sekat. Prohlubeň s mokřinou je 
doporučeno vyčistit ale zachovat, případně zvět�it. Mohl by tak vzniknout řídký hájek 
s mokřinou poskytující stanovi�tě řadě rostlin a �ivočichů společenstev teplomilných doubrav.   

                    
IP 1 - Podél komunikace na Vý�kov (orná půda, ostatní plocha) 
Charakteristika: agrikultura, doprovod zpevněné komunikace v polích, v travnatém 

pásu �V, OŘ, BČ, bylinné patro ruderalizováno, výskyt bě�ných druhů bylin 
Návrh opatření:  Zachovat v terénu jako trasu pro migraci alespoň nejbě�něj�ích druhů 

bylin. Doplnit výsadbu dřevin. Vhodné jsou LP, JŘ, JV, BŘ. Travnatý pás sekat.   
 
IP 2 � Mokřina (cca 1,5 ha, Kultura: ostatní plocha) 
Charakteristika: mokřina vlásečnicové občasné vodoteče se  vzrostlými dřevinami 

VR,  BŘ, AK, společenstva přír. blízká bez výskytu cenných druhů 
Návrh opatření:  Pokud mo�no zachovat v terénu jako stanovi�tě vlhkomilných druhů . 

Vyči�tění podrostu by bylo vhodné. 
 
IP 3 - Podél �eleznice (Kultura: orná půda, ostatní plocha) 
Charakteristika: agrikultura, doprovod �eleznice v polích, v travnatém pásu TP, VR, 

AK, místy OL,  bylinné patro s výskytem bě�ných druhů bylin 
Návrh opatření:  Respektovat v terénu jako trasu pro migraci alespoň nejbě�něj�ích 

druhů bylin. 
 
IP 4 - Podél komunikace na Vrbku � jih (Kultura: orná půda, ostatní plocha) 
Charakteristika: agrikultura, doprovod zpevněné komunikace v polích, v travnatém 

pásu �V, HR, BČ, ojediněle i JS, DB, výskyt bě�ných druhů travin a bylin 
Návrh opatření: Zachovat v terénu jako trasu pro migraci alespoň nejbě�něj�ích druhů 

bylin. Doplnit výsadbu dřevin. Vhodné jsou zde DB,  LP, JŘ, JV, BŘ Travnatý pás sekat 
 
IP 7 - U lesíka (Kultura: les) 
Charakteristika ekotopu a bioty: smí�ený hospodářský les v rovině: DBZ, DBL, JV, 

VR,  BŘ ale i  AK, BO keřové patro se  svídou, �ípkem, jívou, BČ, ostru�inou,  bohaté 
bylinné patro s výskytem cenněj�ích druhů, společenstva přírodě blízká                  

Návrh opatření: Ponechat stávající způsob vyu�ívání.  V lesním společenstvu by bylo 
vhodné odstraňovat akáty a bez černý. Jde o les hospodářského  významu.  Tě�ba výběrná, 
nebo pasečná. Při obnově směrovat ke společenstvu teplomilných lipohabrových doubrav 
výsadbou DBL, DBZ, HB, LP. Nevysazovat jehličnany.                   

(data viz Tasařová) 
 
C.1.2. Významné krajinné prvky (VKP) 
 
Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 

část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udr�ení její stability. Významnými 
krajinnými prvky jsou lesy, ra�elini�tě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou 
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jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle §6 zákona 114/1992 Sb. příslu�ný orgán 
ochrany přírody jako významný krajinný prvek, jedná se  zejména o mokřady, stepní trávníky, 
remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezi�tě 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. (viz zákon 114/1992 Sb.) 

V zájmovém území se nevyskytují �ádné vyhlá�ené VKP. Jsou zde pouze následující 
VKP dané vý�e zmíněným zákonem: 

- zalesněný Březenský vrch 
- niva a tok Ohře 
- tok a břehový porost Chomutovky 
- tři rybníky 
- lesní porost severně od Postoloprt 

 
C.1.3. Krajinný ráz 
 
Obecná charakteristika krajinného celku 
Krajinný ráz a způsob jeho ochrany je definován zákonem 114/1992 Sb. S přihlédnutím 

k typologizaci krajiny (Míchal 1990) lze krajinný ráz zájmového území zcela jednoznačně 
přiřadit k typu A (krajina silně pozměněná civilizačními zásahy, plně antropogenizovaná, 
dominantní a� výlučný výskyt sídelních a� industriálních nebo agroindustriálních prvků, 
v rámci ČR zaujímá 30 % území). 

Převá�nou část území (předev�ím západ území) pokrývají plochy polí vysokých bonit. 
Zemědělství je významné, svázané s rozvinutým zemědělstvím okolí �atce. Rovně� charakter 
krajiny je shodný s rozlehlým, úrodným, zemědělsky vyu�ívaným územím směrem k �atci. 
Severovýchodně polo�ené, svým charakterem zcela odli�né České středohoří se v ře�eném 
území uplatňuje jen jako vzdálený pohledový horizont. Plochost okolní krajiny předev�ím 
směrem k jihu a k západu umo�ňuje daleký rozhled i z nízkých vyvý�enin a jejich estetický 
účinek umocňuje panorama izolovaných vrchů, typických pro přilehlou část Českého 
středohoří.  

Ve východní části zájmového území dominuje Březenský vrch (237 m/m), který je 
geomorfologicky významným bodem Cítolibské pahorkatiny. Jedná se o výrazný suk tvaru 
úzkého krátkého hřbetu směru SV � JZ, který je tvořený ve vrcholové části (se třemi 
elevacemi) odolnými porcelanity vyhořelého miocenního uhelného souvrství, ve středních 
částech příkrých svahů koniackými slínovci. SZ a SV svahy do údolí Ohře jsou přeru�eny 
sesuvy. Svahy jsou porostlé převá�ně borovými porosty s příměsí akátu, místy travinnou 
vegetací stepního charakteru. Nejni��í partie jsou zemědělsky obdělávány. 

Nejdůle�itěj�í formou krajinné zeleně jsou malé plochy lesa a strukturní zeleně, tvořené 
remízky ve volné krajině, stromořadími podél komunikací a polních cest a doprovodnými 
břehovými porosty vodotečí. 

Lesní zeleň je v zájmovém území zastoupena jen minimálně. Podél Ohře se vyskytují 
malé zbytky lu�ního lesa, zalesněný je i Březenský vrch a údolí Chomutovky. 

Strukturní zeleň (nelesní) na zemědělské půdě tvoří útoči�tě pro �ivé organismy 
zemědělské krajiny. Břehový porost podél vodotečí je v některých místech jedinou strukturní 
zelení. 

Severní část zájmového území zahrnuje tok, nivu a údolí říčky Chomutovky. Toto údolí 
představuje významný morfologický úkaz a má vysokou přírodovědnou a ekostabilizační 
hodnotu. To samé platí o toku Ohře, která protéká východní částí zájmového území. 

Právě prostor soutoku Chomutovky a Ohře severně od Postoloprt představuje 
geomorfologický předěl. Směrem k západu se zde otvírá rozlehlá Mostecká pánev. 
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Lesní hospodářství vzhledem k malé rozloze lesa je nepodstatné. Vět�í část lesních 
porostů severně od Postoloprt vznikla rekultivací území posti�ených tě�bou. Při výsadbě se 
často uplatnila borovice a akát. 

Významná je tě�ba �těrkopísků. Území severně a severozápadně od Postoloprt je 
z velké části pokryto prostorem vyhrazeného lo�iska Vrba (hnědé uhlí) a CHLÚ Rvenice 
(�těrkopísek). Lo�isko �těrkopísku je částečně ji� vytě�eno a rekultivováno. V současné době 
tě�ba probíhá ve dvou pískovnách. Tě�ba �těrkopísků představuje významnou zátě� pro 
ekologickou stabilitu. O to důle�itěj�í je ekologicky cenné a stabilizující údolí Chomutovky. 

 
Vymezení dotčených krajinných prostorů 
S přírodními a estetickými hodnotami krajinného rázu se uva�ovaná R7 dostává do 

styku v těsné blízkosti stávající silnice I/7, v případě varianty B pak je�tě  v prostoru 
zalesněného hřebene severně od Postoloprt.  

Také vizuální projev bude nejsilněj�í podél této osy, na západě území v pásu mezi 
stávající silnicí I/7 a údolím Chomutovky, na východě území vzhledem k otevřenosti krajiny 
pak i v �ir�ím okolí rozlehlých polí převá�ně bez obytné zástavby. 

Na základě průniku dvou vý�e uvedených kategorií území (přímý vliv na hodnoty 
krajinného rázu a vizuální projev) lze v rámci krajinného celku (oblast krajinného rázu) s 
ohledem na základní krajinné činitele (reliéf, voda, vegetace a vyu�ití člověkem) vymezit tři 
krajinné prostory (místa krajinného rázu), dotčené předpokládanou výstavbou větrného parku. 

 
Přibli�né vymezení dotčených krajinných prostorů 

 
 
 

C.1.3.1. Východní krajinný prostor 
 
Přírodní charakteristika krajinného rázu 
Terén zájmového území je otevřený, přeru�ený pouze terénní vlnou tvořenou 

Březenským vrchem. V�ude v okolí se rozkládá plochá rovina nivy Ohře. Na 
severovýchodním vzdáleném horizontu jsou patrné vrcholy Českého středohoří. Směrem 
k jihu se do dálky táhne v podstatě 100% zorněná země bez přirozeněj�ích fragmentů. 
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V tomto směru se horizont uzavírá návr�ím a� ve velké vzdálenosti. Pakli�e záplavové území 
Ohře nepova�ujeme za vodní fenomén,  tento se zde vůbec neprojevuje. 

Směrem k Ohři výrazně v prostoru stávající silnice přibývá vzrostlé zeleně, která je 
tvořena zbytky lu�ního lesa resp. jeho zbytků tvořících břehový porost Ohře. Také velké lány 
polí na jihu ustupují mimo zorný pohled pozorovatele, pouze po pravé straně men�í pole a 
chmelnice zůstávají, ale v údolí Ohře nepůsobí nijak disproporčně (ve srovnání s lány polí na 
jihu). Pakli�e vůbec lze nějakou přírodní dominantu v tomto krajinném prostoru identifikovat, 
je jím Ohře resp. její břehový porost a Březenský vrch. Tento suk je geomorfologickým 
středobodem území a i kdy� se zdaleka nejedná o přírodovědně výjimečnou lokalitu, tvoří 
významné refugium uvnitř zemědělské krajiny.  

Stupeň ekologické stability krajinného prostoru je uveden v kapitole C.1.1.2. Stupeň 
ekologické stability. 

 
Kulturní charakteristika krajinného rázu 
Nejvýrazněj�í kulturní charakteristikou území (bohu�el negativní) je neúměrně silná 

zemědělská exploatace úrodné půdy v rovině na jihu. Jedná se o ne�ádoucí dominantu, která 
směrem k severu a k západu ji� nepůsobí tak silně. Za zmínku snad stojí chmelnice, 
nacházející se v nivě Ohře severně od stávající silnice I/7. �ádné pozitivní působení člověka 
v tomto krajinném prostoru nelze vysledovat. Územím prochází vedení vysokého napětí. 

Mezi Březenským vrchem a Ohří le�í obec Březno, z druhé strany Celnice. Obě sídla 
jsou od R7 odcloněna vzrostlou vegetací. Také město Postoloprty a� na okrajovou ji�ní část 
pohledově s R7 nekomunikuje. Vizuálně je naopak prostor výstavby otevřen směrem k jihu a 
směrem v ose R7 také k východu (nenachází se zde �ádná obytná zástavba). 

 
Historická charakteristika krajinného rázu 
Krajinný ráz nenese �ádnou historickou charakteristiku, která by jej činila výjimečným. 
 
Přírodní hodnotu krajinného rázu tohoto krajinného prostoru sni�uje přítomnost 

rozlehlých lánů polí na jihu. Vzhledem k úplné absenci strukturní zeleně či vodních těles 
(potoků, rybníků, mokřadů, �) je ekologická stabilita tohoto území velmi nízká.  Naopak 
prvkem, který lokálně přírodní hodnotu krajinného rázu a té� ekologickou stabilitu zvy�uje, je 
zalesněný Březenský vrch.  

Vy��í ekologickou stabilitu a tím i přírodní hodnotu krajinného rázu lze přiřadit území 
směrem k Ohři.  

 
Estetická hodnota krajinného rázu je směrem k jihu zcela degradována velkoplo�ným 

zorněním za úplného vyloučení přirozenému stavu blízkých enkláv či refugií. Harmonické 
měřítko je zde zcela poru�eno. Situace se zlep�uje směrem k Ohři její� vodní fenomén 
poru�uje fádnost území. Přispívá k tomu i okolní zvlněná krajina (samozřejmě vyjma samotné 
říční nivy, která je rovná a zemědělsky vyu�ívaná). Území nenese �ádné architektonické 
prvky (drobná venkovská architektura, rázovitá stavení, atd.), které by přispěly k estetické 
hodnotě krajinného rázu. 

 
C.1.3.2. Střední krajinný prostor 
 
Přírodní charakteristika krajinného rázu 
Otevřená krajina tvořená rovinou v nivě Ohře se směrem k západu rychle uzavírá 

zalesněnou terénní vlnou, stoupající od Postoloprt k severu. Zatímco varianta A prochází 
zářezem Chomutovky, který opou�tí a� nad Postoloprty směrem k západu, varianta B počítá 
s vybudováním vlastního zářezu pro dva jízdní pruhy v návr�í více na sever.  
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Výrazným rysem území severně od Postoloprt je hustý porost vzrostlých dřevin. Ji� 
stávající silnice I/7 zde prakticky prostupuje �příměstským lesíkem� resp. břehovým porostem 
Chomutovky. Tuto říčku zde kří�í. 

Směrem k západu lesík ustupuje a terén se začíná opět rozevírat. Jedná se o vstup do 
rozlehlé pánevní oblasti. Severně od stávající komunikace I/7 je prostor, kde proběhla tě�ba 
�těrkopísků. Část tohoto prostrou byla vyu�ívána jako skládka komunálního odpadu (dnes 
�rekultivováno�), v části probíhá ukládání výkopových zemin. Území je antropogenně 
degradováno, rekultivace nebyla příli� úspě�ná a vegetační kryt je silně ruderalizován. Ji�ně 
od silnice I/7 je zde otevřený prostor (okraj Postoloprt) , který má být vyu�it mimo jiné pro 
obytnou zástavbu.  

Po překonání terénní vlny dostává krajina ji� zcela jiný vzhled (popis viz následující 
krajinný prostor). 

V krajinném prostoru se výrazně uplatňuje vodní fenomén, který vlastně celé území 
determinuje (údolí Chomutovky, dochovaný zbytek lu�ního lesa). Je zde i rybniční soustava 
tří men�ích rybníků. Východní část prostoru (soutok Chomutovky a Ohře) pokrývá záplavové 
území Ohře. 

Za přírodní dominantu mikroprostoru lze pova�ovat porost dřevin, lemujících meandry 
(uměle vytvořené) Chomutovky. 

Stupeň ekologické stability krajinného prostoru je uveden v kapitole C.1.1.2. Stupeň 
ekologické stability. 

 
Kulturní charakteristika krajinného rázu 
Kromě zámku v Postoloprtech, který je s tímto krajinným prostorem ve zcela 

marginálním pohledovém kontaktu, lze území charakterizovat jako okrajovou příměstskou 
část, slou�ící k vycházkám (prostor meandrů Chomutovky), sportovní činnosti (sportovní 
hři�tě a tenisové kurty severně od silnice I/7) a dal�ím formám individuální rekreace 
(zahrádkářská kolonie v nivě Ohře, rybochovné rybníky). Prostor je zároveň komunikačním 
koridorem, kterým vede stávající silnice I/7 (krajinářsky pravděpodobně nejvýrazněj�í prvek) 
a dvě �elezniční tratě. Zemědělská činnost, charakteristická pro sousední dva krajinné 
prostory, se zde neuplatňuje (nejsou zde pole a provoz �ivoči�né výroby v lokalitě �Areál� byl 
ukončen). V lokalitě �Areál� jsou umístěny drobné provozovny � chmelařství, čerpací stanice 
propan-butanu a autobazar, které spolu s obytnými domy vytvářejí dojem neuspořádanosti. 

 
Historická charakteristika krajinného rázu 
Vzhledem k úrodným půdám a teplému podnebí je zájmové území a jeho �ir�í okolí 

dlouhodobě osídleno a intenzivně vyu�íváno. V Postoloprtech postupně vznikla řada staveb, 
které výrazně ovlivnily ráz okolní krajiny. Krajina samotná byla postupně ovlivněna stavbami 
komunikací, zakládáním rybníků, sadařstvím, vinohradnictvím a chmelařstvím, regulací 
vodních toků a plo�ně rozsáhlou tě�bou nerostných surovin. 

Významné historické zásahy do krajinného rázu  (vznik dominujících staveb, způsoby 
zemědělského a mysliveckého vyu�ití krajiny, tě�ba surovin, vznik komunikací): 

První písemné zmínky o městě Postoloprty pocházejí z Kosmovy kroniky, sepsané 
počátkem 12. století. V této době se Postoloprty zřejmě skládaly z dřevěných domků a 
hospodářských stavení, seskupených kolem důle�ité zemské stezky do sousedního Saska. Na 
místě dne�ního zámku ji� v té době vyrůstal mohutný benediktinský klá�ter s kostelem Pany 
Marie. Klá�ter byl zcela dominantní stavbou a mocenským i  hospodářským centrem, které 
ovlivňovalo �iroké okolí Postoloprt. Klá�ter vlastnil řadu okolních vesnic a určoval tak způsob 
vyu�ití a tím i ráz krajiny. Rozkvět klá�tera dosáhl vrcholu v době před započetím husitských 
válek, kdy ji�  v této části Čech soupeřil o dominantní postavení s rychle se rozvíjejícím 
městem Louny a s městem �atec.  
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V roce 1420 byl  klá�ter oble�en husitským vojskem a v průběhu obléhání vypálen a 
nedlouho poté zanikl. Po zničení klá�tera si jeho majetek zabralo město Louny, které ho po 
uklidnění situace v zemi vydalo králi. Ten je postoupil svým synům, pánům z Kun�tátu a ti ho 
prodali pánům z Weitmile. Následoval rychlý rozvoj obce, která byla v roce 1510 pový�ena 
na městečko a získala právo pořádat trhy. 

Doba velkého rozmachu vrchnostenských statků přinesla podstatnou změnu okolní 
krajiny, předev�ím díky melioračním pracím a zakládání velkých rybníků. Řada rybníků 
vznikla i okolo Postoloprt a v jejich �ir�ím okolí. Největ�ími vodními díly byly rybníky a 
odvodňovací kanály v Počeradech, Malnicích a u Lene�ic, jejich� stavba trvala dvě desetiletí. 
V této době vznikl i nový most přes  řeku Ohři a nový vzhled získal i prostor bývalého 
klá�tera. Pravděpodobně na základech star�ího farního kostela sv. Ondřeje tu vznikl pozdně 
gotický kostel zasvěcený sv. Franti�ku, doplněný velkou vě�í a sanktusníkovou vě�ičkou. O 
něco později, v roce 1515, siluetu městečka obohatila dal�í dominanta, děkanský chrám 
zasvěcený Nejsvětěj�í Trojici. Pánové z Weitmile v této době zbudovali tvrz. Postavil ji 
počátkem 16. století �ebestián z Weitmile na místě dne�ního zámku a jeho potomci ji 
postupně roz�iřovali. V 16. století do�lo i k rozvoji celé řady řemesel. Stejně jako na celém 
Lounsku, i zde se v této době ve velkém vysazují nové vinice a sady.  

V roce 1600 pře�lo panství do vlastnictví �těpána Jiřího ze �ternberka. Ten v roce 1611 
zahájil radikální přestavbu tvrze na rozsáhlou čtyřkřídlou budovu zámku se dvěma patry, 
krytými ta�kovou střechou. Dlouhodobé mocensko nábo�enské spory mezi katolíky a 
protestanty vyústily v roce 1618 ve stavovské povstání v Čechách, zárodek celoevropského 
konfliktu známého jako třicetiletá válka.. Postoloprty se kvůli své poloze a dostatku potravin 
staly místem častého pobytu armád v�ech stran. V roce 1637 byly  Postoloprty prodány 
císařskému radovi Václavu Michnovi z Vacínova. Stav městečka i celého panství byl po 
skončení vojenských operací v roce 1648 neutě�ený, ale nelze mluvit o úplné katastrofě jako 
třeba v případě nedalekých Loun. V roce 1667 se novým majitelem panství stal Jiří Ludvík ze 
Sinzendorfu. V tomto roce  stál v Postoloprtech panský dvůr, pivovar se sladovnou, vinný lis 
a vinopalna, kovárna, cihelna a velká ba�antnice pod zámkem. Zchátralý zámek pro�el 
částečnou přestavbou a získal novou dominantu v podobě velké čtyřhranné vě�e, postavené 
podle projektu architekta Jiřího Pacha z Wiesenthalu. Dal�ím majitelem se stal kní�e 
Ferdinandu ze Schwarzenberka. V této době byla celá oblast intenzivně dosídlována 
poddanými ze �irokého okolí i z Rakouska, početná byla i �idovská komunita. V roce 1726 
do�lo ke stavbě nové radnice s vě�ičkou, proto�e praktická potřeba městské samosprávy i 
rostoucí sebevědomí mě�ťanů vy�adovaly viditelný symbol rozmachu obce. Ve dvacátých 
letech 18. století vznikla s povolením vrchnosti �idovská synagoga a hřbitov. Snahy 
Schwarzenberků o v�estranný rozvoj jejich panství vedly k neúspě�ným snahám o pěstování 
vinné révy ve velkém i k úspě�něj�ím pokusům o dobývání hnědého uhlí, nejprve v roce 1720 
u Třískolup a Polerad, později i přímo u Postoloprt a na dal�ích místech. Zřizovány byly 
obory a ba�antnice.  

Po prusko � rakouské válce mezi r. 1740 a 1745 byl v roce 1746  byl slavnostně polo�en 
základní kámen a podle plánů italského architekta A. Altomonteho začala stavba nového 
děkanského kostela, zasvěceného Nanebevzetí Panny Marie. Jednolodní dispozice 
s hranolovou vě�í v západním průčelí byla dokončena a vysvěcena v roce 1753. Přitom byl 
str�en star�í kostel svatého Franti�ka. V roce 1756 vypukla tzv. sedmiletá válka na jejím� 
konci byly Postoloprty hospodářsky zcela vyčerpány. V roce 1778 vypukl navíc v blízkosti 
pivovaru po�ár, rychle se roz�ířil a přes ve�kerou snahu obyvatel v krátké době zničil 
sedmnáct mě�ťanských domů a mnoho hospodářských stavení. Válkami poničený zámek 
naléhavě vy�adoval stavební úpravy, která začaly v roce 1768 a trvaly a� do roku 1790. Při 
přestavbě byla zbořena velká vě� nad vchodem a celý vstupní trakt nahradila klasicistní brána 
s mří�í, tak�e původně uzavřená stavba se otevřela nádvořím k náměstí a zámek tak získal 
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dne�ní podobu. Novou tvář dostala podle plánů architekta A. E. Matinelliho zahrada a 
hospodářské budovy, současně s přestavbou zámku do�lo ke str�ení zchátralého farního 
kostela Svaté Trojice na předměstí a na jeho místě zůstala stát jen hřbitovní kaple, postavená 
na paměť moru v roce 1714. Konec 18. století byl proto ve znamení rozsáhlých melioračních 
prací, zakládání velkých ovčínů a pokusů o znovuobnovení vinařství. Na počátku 19. století 
byla celá oblast negativně ovlivněna napoleonskými válkami. Rostoucí provoz na silnici na 
Chomutov si vynutil úpravy trasy, vedené často zaplavovaným terénem podél Ohře. V roce 
1845 začala na státní náklady stavba velkého silničního viaduktu od Postoloprt k řece a místo 
dosavadního dřevěného mostu zaujala nová řetězová mostní konstrukce.  

Revoluční rok 1848 přinesl celou řadu novinek, které zásadně změnily dosavadní 
společnost. Pro postoloprtské mě�ťany bylo nejdůle�itěj�í úplné zru�ení poddanství a s tím 
související konec vrchnostenské správy, nahrazené obecní samosprávou. Postoloprty se v roce 
1855 staly centrem nově vytvořeného politického a soudního okresu, který zahrnoval 
přibli�ně oblast bývalého schwarzenberského panství. Potřeba vzdělání vět�ího počtu dětí 
vedla v roce 1851 k zalo�ení triviální �koly o dvou třídách, roz�ířené podle potřeby na 
čtyřtřídní a později doplněné zemědělskou pokračovací �kolou. Koncem století přibyla je�tě 
�kola mě�ťanská. Radní se soustředili i na péči o vzhled obce a od roku 1863 se začalo 
s dlá�děním, nejprve na náměstí. Bývalá panská ba�antnice, do té doby nepřístupná, se stala 
veřejným parkem a oblíbeným místem odpočinku. Zdravotní důvody si v roce 1870 vy�ádaly 
zřízení nového velkého hřbitova s kaplí mimo městský areál a na místě star�ího pohřebi�tě po 
několika letech vyrostl dal�í park. Spojení s okolními obcemi podstatně zlep�ila �eleznice, 
která v roce 1895 zapojila Postoloprty do traťového úseku Louny � Postoloprty a postupně 
dospěla a� do Chomutova. Vzrostlé sebevědomí městské rady se projevilo stavbou nové 
radnice s hranolovou vě�í, která po dokončení podle plánů A. Dauta v roce 1902 nahradila 
provizorní radniční dům. Koncem století se v Postoloprtech objevily první technické novinky, 
zalo�ené na vyu�ití elektřiny. 

První světová válka přinesla zpomalení rozvoje města a nepříznivá hospodářská situace 
se projevila předev�ím zastavením dosavadních stavebních aktivit. I přes národnostní spory se 
Postoloprty v období první republiky dále rozvíjely, vzrůstal počet obyvatel a zlep�ovaly se 
jejich �ivotní podmínky. Ve dvacátých letech se město věnovalo předev�ím dokončení 
naléhavých projektů, z části započatých ji� před první světovou válkou. Pokračovala rozsáhlá 
výstavba kanalizace, opravy pra�ných povrchů ulic a jejich proměna ve zpevněné silnice 
přinesly postupně úlevu od mračen prachu a dlá�děné chodníky ulehčily �ivot chodcům i 
v odlehlej�ích ulicích. Po roce 1927 zlep�ila zásobování vodou přípojka na vodovod z Vrbky 
a elektrické závody Kadaň se postaraly o dokonalej�í veřejné osvětlení. Časté jarní záplavy a 
následné ničení pozemků a polí omezila průbě�ně prováděná regulace řeky Ohře. 
Druhá světová válka přinesla silné poněmčení města, proto�e vět�ina českých obyvatel 
uprchla před násilím dále do vnitrozemí. Ani v období po druhé světové válce neztratilo 
město Postoloprty svůj historický ráz a nová zástavba neznamenala ztrátu historického 
charakteru města, jeho� historické objekty ovlivňují plochou krajinu v okolí Ohře.(zdroj 
internetové stránky města Postoloprty).  

Přírodní hodnota krajinného rázu je zde poněkud vy��í oproti sousedním dvěma 
krajinným prostorům díky hustému vegetačnímu krytu podél Chomutovky. Přezto, �e se jedná 
o malé území navíc antropogenně pozměněné (úpravy toku Chomutovky, výsadba či nálet 
nepůvodních dřevin), je tento malý zbytek lu�ního lesa významným ekostabilizačním prvkem 
(= regionální biocentrum ÚSES).  

 
Estetická hodnota krajinného rázu � prvkem zvy�ujícím estetickou hodnotu území je 

polopřirozený vegetační kryt, naopak negativně se zde uplatňují důsledky lidské činnosti 
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(betonové monolity podjezdu pod �elezničními tratěmi, neuspořádaná zástavba lokality 
�Areál�). 

V rámci tohoto krajinného prostoru je obtí�né popsat funkční či vzhledovou harmonii, 
jeliko� sevřenost vět�iny prostoru a hustá vzrostlá vegetace neumo�ňují zhodnotit �ir�í vztahy. 

 
C.1.3.3. Západní krajinný prostor 
 
Přírodní charakteristika krajinného rázu 
Krajinný prostor se nachází na okraji pánevní oblasti a pro krajinný ráz jsou zde typické 

otevřené pohledy bez výrazných hranic.  
Reliéf krajiny je plochý, vět�ina území je zorněna, přičem� dominují velké lány polí. 

Rozsáhlé území po obou stranách silnice I/7, kde v minulosti probíhala tě�ba �těrkopísků, je 
nyní zavezeno zeminou, překryto ornicí a navráceno zemědělskému vyu�ívání. Strukturní 
zeleň se jako�to krajinotvorný prvek v území, snad s výjimkou stromů podél silnice I/7, 
neuplatňuje. Vodní fenomén není v území zastoupen. Chomutovka protéká mimo a vizuálně 
je mimo kontakt. 

Samotné zájmové území i jeho blízké okolí jsou nevýrazné a zcela postrádají krajinné 
dominanty. Za vzdálenou krajinnou dominantu, která ji� v�ak nepatří do uva�ovaného 
krajinného celku a u� vůbec ne do daného krajinného prostoru, lze pova�ovat vrcholky 
Českého středohoří. 

Stupeň ekologické stability krajinného prostoru je uveden v kapitole C.1.1.2. Stupeň 
ekologické stability. 

 
Kulturní charakteristika krajinného rázu 
Území postrádá pozitivní důsledky krajinotvorného působení člověka. Naopak velmi 

silně se zde projevila exploatace formou velkoplo�ného zornění při téměř totálním potlačení 
jakýchkoliv přirozených stanovi�ť. Svoji roli sehrála i zdej�í rozsáhlá tě�ba �těrkopísků, byť 
byla provedena následně zahlazena �rekultivací�. V území se nenacházejí �ádné rázovité obce 
či stavení. 

Antropogenní dominantou území jsou kouřící komíny elektrárny v Počeradech na 
severním horizontu. 

 
Historická charakteristika krajinného rázu 
V území nelze dolo�it �ádnou historickou událost či dominantu, které by umo�nily 

charakterizovat krajinný ráz tohoto prostoru. 
 
Přírodní hodnota krajinného rázu daného krajinného prostoru je výrazně sní�ená a to 

předev�ím velkoplo�ným zorněním půdy, naprostým nedostatkem strukturní zeleně a 
předchozí tě�bou �těrkopísků. O�ivujícím prvkem je pouze lem dřevin podél Chomutovky na 
severu. Ekologická stabilita území je velmi nízká, hodnotněj�í lokality, refugia či biokoridory 
se zde prakticky nevyskytují.  

 
Estetická hodnota krajinného rázu je do značné míry svázána s hodnotou přírodní a vý�e 

uvedené charakteristiky platí i pro ní. Území nenese prakticky �ádné pozitivní krajinotvorné 
prvky vytvořené člověkem. Oblast byla a je pouze exploatována. Funkční i vzhledová 
harmonie krajiny byla v minulosti významně ovlivněna velkoplo�ným poničením lesů a 
zcelením  velkých lánů. Tento stav nadále přetrvává. 
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C.1.2. Chráněná území 
 
Přítomnost resp. nepřítomnost chráněných území byla zji�ťována z následujících zdrojů: 

- Ústřední seznam ochrany přírody 
- Mapa přírodních parků ČR 
- Mapa chráněných území ČR 
- Kopecká & Vasilová (ed): Seznam zvlá�tě chráněných území ČR k 31.12.2002 
- územní plány obcí v zájmovém území 

 
C.1.2.1. Zvlá�tě chráněná území 
V zájmovém území se ve smyslu zákona 114/1992 Sb. nachází paleontologická lokalita 

lom v Březnu u Postoloprt (přírodní památka č. 1960). 
Posláním přírodní památky je ochrana unikátního vrstevního sledu slínovce 

svrchnokřídového stáří s bohatou fosilní faunou. Pro českou křídovou pánev se jedná o 
referenční profil (stratotyp) tzv. březenského souvrství, které bylo popsáno ji� před 130 lety. 
Tyto vápnojílovité horniny (slínovce) představují usazeniny křídového (turonského a 
coniackého) moře, které zaplavilo část území Čech a Moravy před více jak 80ti miliony lety. 

Březenský profil je jedinečný rozsahem i obsahem zkamenělin mořských �ivočichů. Má 
několik vět�ích vrstevních jednotek, charakterizovaných buď nápadným obsahem určitých 
druhů zkamenělin nebo petrografickou odli�ností. 

Ochranné pásmo přírodní památky je dle zákona 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 
m od její hranice. 

Ze zoologického a botanického hlediska nemá přírodní památky zvlá�tní význam. 
Severovýchodně cca 10 km od zájmového území zcela mimo dosah potenciálních vlivů 

obchvatu začíná CHKO České středohoří. 
V zájmovém území není �ádný přírodní park. 
 
C.1.2.2. Chráněná lo�isková území 
V zájmovém území se nacházejí tři chráněná lo�isková území. Severně od Postoloprt 

le�í CHLÚ Vrbka u Postoloprt (08030000). Jedná se o ochranu bilancovaného lo�iska uhlí. 
Od západu k němu nasedá CHLÚ Rvenice (01380000), kde je chráněno bilancované lo�isko 
�těrkopísků. Jihozápadně od Postoloprt le�í CHLÚ Li�any I (00360000). Jedná se opět o 
ochranu bilancovaného lo�iska �těrkopísků.  

 
C.1.2.3. Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
V zájmovém území ani v jeho blízkosti se nenachází �ádná chráněná oblast přirozené 

akumulace vod. 
 
C.1.2.4. Natura 2000 
Jedinou lokalitou, která je navr�ena k zařazení do sítě evropsky významných stanovi�ť - 

NATURA 2000 (SCI) je území CZ0423510 - Ohře, rozloha lokality 506,66  ha. V rámci 
zájmového území zasahuje do katastrálních území Březno u Loun, Postoloprty, navrhovaná 
kategorie zvlá�tě chráněného území � přírodní památka, prioritní druhy bolen dravý  (Aspius 
aspius ) a velevrub tupý  (Unio crassus). Nikde v blízkosti trasy se nenachází �ádné území 
SPA. 
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C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 
V �ádné z variant trasy nabyla nalezena �ádná území historického, kulturního nebo 

archeologického významu. Dal�í detailní �etření proběhne v rámci zpracování dokumentace 
EIA. 

 
C.1.4. Území hustě zalidněná 
 
Jediným územím s koncentrovanou zástavbou je město Postoloprty, které má 3900 

obyvatel (bez přilehlých obcí). Tento bod je tudí� vůči zájmovému území irelevantní. 
 
C.1.5. Území zatě�ovaná nad míru únosného zatí�ení 
 
Za takovéto území lze pova�ovat předev�ím prostor po vytě�ení �těrkopísků 

severozápadně od Postoloprt a to i přes proběhlou rekultivaci, která byla provedena bez 
zakomponování ekostabilizačních prvků.  

Velmi vysoká míra antropogenního zatí�ení (zemědělská činnost) je dlouhodobě 
vysledovatelná v prostoru rozlehlých lánů orné půdy ji�ně od Březenského vrchu.  

 
C.2. Charakteristika současného stavu �ivotního prostředí v dotčeném území 
 
C.2.1. Klimatické charakteristiky 
 
Zájmové území le�í v mírně teplé klimatické oblasti T2 (Quitt 1971). Tuto oblast 

charakterizuje následující tabulka. 
 

Klimatická charakteristika zájmového území dle Quitta (1971) 
Charakteristika Hodnota 
Počet letních dnů 50 � 60 
Počet dnů s teplotou 10oC a více 160 - 170 
Počet mrazových dnů 100 -110 
Počet ledových dnů 30 � 40 
Prům. teplota v lednu -2 - -3 
Prům. teplota v červenci 18 � 19 
Prům. teplota v dubnu 8 � 9 
Prům. teplota v říjnu 7 � 9 
Prům. počet dnů se srá�kami 1 mm a více 90 - 100 
Srá�kový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 
Srá�kový úhrn v zimním období 200 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 � 50 
Počet dnů zamračených 120 - 140 
Počet dnů jasných 40 � 50 

 
Následující tabulka uvádí průměrné teploty vzduchu (meteorologická stanice Lene�ice). 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-1,5 -0,2 3,7 8,6 14 16,9 18,8 17,9 14,1 8,6 3,3 0,2 

Průměrná roční teplota = + 8,6oC 
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Průměrné měsíční úhrny srá�ek (mm) 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 
Lene�ice 23 22 23 31 56 65 79 55 33 35 25 21 468 

 
Odborný odhad větrné rů�ice pro lokalitu Postoloprty, okr. Louny 
platná ve vý�ce 10 m nad zemí v % (vypracoval ČHMÚ, RNDr. Bubník) 

I. třída stability - velmi stabilní 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   0.65   0.80   1.30   0.68   1.07   1.22   1.10   0.15   5.23   12.20
5,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00

11,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00
součet   0.65   0.80   1.30   0.68   1.07   1.22   1.10   0.15    5.23   12.20

II. třída stability - stabilní 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   0.92   1.23   2.82   1.67   1.27   2.33   2.88   1.23   9.75   24.10
5,0   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   0.01     0.04

11,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00
součet   0.93   1.24   2.82   1.67   1.27   2.34   2.88   1.24    9.75   24.14

III. třída stability - izotermní 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   0.98   1.39   1.82   0.96   0.75   1.94   2.38   1.71   4.54   16.47
5,0   0.37   0.63   0.68   0.25   0.17   0.73   1.81   0.95     5.59

11,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04     0.04
součet   1.35   2.02   2.50   1.21   0.92   2.67   4.19   2.70    4.54   22.10

IV. třída stability - normální 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   1.32   0.87   1.47   1.03   0.90   1.52   1.60   1.78   4.69   15.18
5,0   1.03   1.13   1.07   0.41   0.55   1.96   3.45   2.65    12.25

11,0   0.19   0.15   0.02   0.03   0.04   0.54   0.93   1.13     3.03
součet   2.54   2.15   2.56   1.47   1.49   4.02   5.98   5.56    4.69   30.46

V. třída stability - konvektivní 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   0.61   0.65   0.80   0.88   0.52   0.87   0.75   0.77   2.42    8.27
5,0   0.22   0.15   0.22   0.39   0.32   0.47   0.59   0.47     2.83

11,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00
součet   0.83   0.80   1.02   1.27   0.84   1.34   1.34   1.24    2.42   11.10

celková rů�ice 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7   4.48   4.94   8.21   5.22   4.51   7.88   8.71   5.64  26.63   76.22
5,0   1.63   1.92   1.97   1.05   1.04   3.17   5.85   4.08    20.71

11,0   0.19   0.15   0.02   0.03   0.04   0.54   0.93   1.17     3.07
součet   6.30   7.01  10.20   6.30   5.59  11.59  15.49  10.89   26.63  100.00

 
Vý�e uvedená větrná rů�ice poslou�ila jako podklad pro rozptylovou studii. 

 
C.2.2. Kvalita ovzdu�í 
 
Pro ře�ené území nejsou k dispozici přímá měření zneči�tění ovzdu�í. I přes blízkost 

významných zdrojů, není ovzdu�í ře�eného území nadměrně zatí�eno oxidy síry. Obsah oxidů 
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síry v ovzdu�í má klesající trend a v posledních letech ji� nedochází k překračování 
hygienické normy. 

Zneči�tění ovzdu�í ře�eného území polétavým prachem pravděpodobně odrá�í nadměrné 
rozlohy orné půdy a vzdáleněj�í zdroje zneči�tění ovzdu�í prachem le�ící v podkru�nohorské 
hnědouhelné pánvi. 

Území má velmi dobré rozptylové podmínky, odpovídají typu "pahorkatina " Rozptyl 
příměsí je vysoký a� velmi vysoký, četnost inverzních situací je nízká a� velmi nízká. 
Případné inverze jsou krátké a nejsou intenzivní. 

(data viz Tasařová) 
Postoloprty byly vládním usnesením č. 228/1990 a Vyhlá�kou č. 41/1992 zařazeny do 

seznamu oblastí vy�adujících zvlá�tní ochranu ovzdu�í. V současné době v�ak  ji� tento 
problém nehrozí, o čem� svědčí i následující údaje pocházející z nejbli��í stanice měření 
kvality ovzdu�í (ČHMÚ) č. 1026, která je v Lounech. Roční průměrné koncentrace a 
maximální denní koncentrace zde naměřené uvádí následující tabulka (data k roku 2001): 

 
SO2 NOX stanice 

roční prům. max. roční prům. max. 
Louny 6,6 µg/m3 34,1 µg/m3 24 µg/m3 84 µg/m3 

 
C.2.3. Podzemní vody 
 
C.2.3.1. Hydrogeologická charakteristika �ir�ího území 
 
Ve zpracovávaném území se vyskytuje několik hydrogeologických jednotek 

v závislosti na převa�ující propustnosti horninového prostředí. 
Křídová zvodeň. Tu je mo�no rozdělit na dvě úrovně, hlub�í cenomanskou, vázanou 

na průlinovou a puklinovou propustnost pískovcových hornin a turonskou zvodeň 
podmíněnou převá�ně puklinovou propustností prachovců a jílovců. 

Terciérní zvodeň. V mosteckém souvrství hnědouheolných slojí je výskyt podzemní 
vody vázán na  propustné písčité polohy, které jsou odděleny nepropustnými polohami jílů. 
Proto se zde vyskytuje několik horizontů podzemní vody nad sebou, které mohou mít i 
napjatou hladinu.  

Kvartérní zvodně. Z genetických typů kvartérních ulo�enin jsou nejvýznamněj�ím 
kolektorem fluviální ulo�eniny. 

Terasové sedimenty vět�inou nevytvářejí zvodně, av�ak svou velmi dobrou 
propustností akumulují srá�kovou a dotují tak hlub�í předkvartérní zvodně. 

Zvodnění aluviálních náplavů  má charakter freatické ( poříčné ) vody, kdy hladina 
v náplavech je v přímé hydraulické souvislosti s vodou v toku. V údolích toků je při zasti�ení 
tohoto horizontu třeba očekávat vy��í přítoky do stavební jámy. 

Eolitické sedimenty mají velmi nízkou propustnost. Při vy��ích mocnostech se v nich 
vytváří málo vydatný horizont podzemní vody na bázi polohy. 

Hladina podzemní vody v deluviálních hlínách se vytváří v závislosti na obsahu jílové 
slo�ky a zpravidla komunikuje s předkvartérním horizontem. V antropogenních sedimentech 
se vytváří hladina podzemní vody podle konkrétní morfologické pozice a propustnosti 
ukládaných zemin. 

Chemismus podzemních vod je značně rozdílný v závislosti na primární mineralizaci 
ka�dého kolektoru. Kvartérní vody jsou převá�ně mineralizované ( s výjimkou kolektorů 
v navá�kách ), kalcium sulfatické. V území, kde dochází k propojení kvartérního kolektoru 
s podlo�ím křídovým nebo neogenním kolektorem má kvartérní podzemní voda charakter 
kalcium � sulfatických nebo kalcium bikarbonátových vod. Neogenní pánevní vody jsou 
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silněji mineralizované, natrium bikarbonátové  a kalcium sulfatické. V křídě jsou podzemní 
vody  převá�ně středně mineralizované, převládá typ kalcium � sulfatických vod. 

 
V zájmovém území se nacházejí následující typy kolektorů: 
1) niva Ohře 
průlinový kolektor fluviálních �těrků Ohře, vět�inou přikrytých málo mocnou vrstvou 

izolátoru povodňových hlín 
T 1,1 . 10-5 � 7,4 . 10-4  m2 . s-1, sY = 0,70 
 
2) údolí Chomutovky 
průlinový kolektor fluviálních �těrků s příměsí deluviálních, převá�ně hlinitých 

sedimentů 
T 1,1 . 10-5 � 1 . 10-4  m2 . s-1, sY nelze stanovit 
 
3) území východně od Ohře (okolí Března) 
Pro území je typické střídání dvou kolektorů. 
Superpozice zvodněných kolektorů: regionální izolátor březenského souvrství v nadlo�í 

kolektoru perucko-korycanského souvrství 
- regionální izolátor březenského souvrství svrchno-křídových slínovců, spongilitických 

nebo jílovito-vápenitých sedimentů jen� funguje jako puklinový kolektor v přípovrchové zóně 
zvětralin a puklin 

T 7,4 . 10-4 � 3,2 . 10-4  m2 . s-1, sY = 0,85 
- průlinovo-puklinový kolektor pískovců perucko-korycanského souvrství 
T 9,2 . 10-5 � 8,2 . 10-4  m2 . s-1, sY = 0,41 
 
4) území západně od Postoloprt 
Jedná se o oblast kompletně překrytou antropogenními navá�kami (pozůstatek po tě�bě 

�těrkopísků), transmisivita odhadnuta: < 1 . 10-6  m2 . s-1, 
 
5) západ zájmového území 
Pro území je typické nepravidelné střídání vět�ího počtu izolátorů a průlinovo-

puklinových kolektorů.  
Superpozice zvodněných kolektorů: střídání neogenních písků nebo pískovců s jíly nebo 

jílovci oddělené svrchnokřídovým izolátorem od podlo�ního kolektoru pískovců perucko-
korycanského souvrství 

- střídání průlinových a průlinovo-puklinových vrstvových kolektorů s izolátory � 
neogenní písky, jíly, jílovce a pískovce 

T 2,1 . 10-6 � 7,4 . 10-5  m2 . s-1, sY = 0,17 
- průlinovo-puklinový kolektor pískovců perucko-korycanského souvrství 
T 9,2 . 10-5 � 8,2 . 10-4  m2 . s-1, sY = 0,41 

������������. 
Poznámka: 
Y = index transmisivity (průtočnosti) � srovnávací logaritmický parametr transmisivity daný 

vztahem Y = log . 106 q, kde q = Q/s. Z hodnoty Y lze odhadnout za příznivých podmínek 
koeficient transmisivity T (Jetel, Krásný 1968) 

T = převládající hodnoty koeficientu transmisivity (m2 . s-1) zvodnělého kolektoru 
Transmisivita = základní kvantitativní charakteristika zvodněného kolektoru � transmisivita 

(průtočnost) vyjadřuje schopnost zvodněného kolektoru propou�tět určité mno�ství 
podzemní vody a přibli�ně tak naznačuje jeho vodohospodářskou vyu�itelnost. 
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sY = velikost směrodatné odchylky indexu transmisivity �� hovoří o plo�né proměnlivosti 
transmisivity 

������������.. 
 
C.2.3.2. Kvalita podzemních vod 
Z hlediska vyu�itelnosti pro zásobování pitnou vodou lze podzemní vody v zájmovém 

území západně od nivy Ohře přiřadit do III. kategorie (= území s výskytem málo vhodné či 
nevhodné podzemní vody), v nivě Ohře do II. kategorie (= území s výskytem podzemní vody 
vy�adující slo�itěj�í úpravu) a v oblasti Bře�anského vrchu do I. kategorie.  

 
C.2.3.3. Termominerální vody 
V zájmovém území se nevyskytují �ádné vývěry termominerálních vod a ani zde není 

ochranné pásmo přírodních léčivých vod. �ir�í ochranné pásmo minerálních vod v Břvanech 
se nachází severně od zájmového území, zcela mimo dosah potenciálních vlivů R7. 

 
C.2.3.4. Pramenné jevy 
Jediný pramenný vývěr zachycený jímkou je registrován západně od silnice na Seletice. 

Jeho vydatnost se pohybuje v rozmezí 1 a� 10 l/s. Vývěr není vyu�íván a voda volně odtéká 
směrem na Seletice. 

 
C.2.3.5. Umělé hydrogeologicky významné objekty 
V zájmovém území se nenacházejí �ádné vodohospodářsky vyu�ívané vrty. Jediný 

takovýto objekt je západně od Postoloprt mimo zájmové území. 
Název poznámka 
studna v areálu KB BLOK funkční, mimo zájmové území 

 
C.2.3.6. Vyu�ití podzemních vod 
Vodohospodářský význam (předpokládané vyu�ití podzemních vod) vět�iny zájmového 

území lze charakterizovat jako nízký. 
Transmisivita horninového prostředí vět�iny území je charakterizována jako nízká a� 

střední s mo�ností men�ích a� vět�ích odběrů pro místní zásobování jednotlivých domů či 
men�ích obcí. V prostoru antropogenních navá�ek západně od Postoloprt je transmisivita 
horninového prostředí velmi nízká s mo�ností vyu�ití pouze pro jednotlivé malé objekty či 
individuální zásobování při omezené spotřebě. 

Nikde v zájmovém území nedochází k jímání podzemních vod pro účely zásobování 
obyvatel pitnou vodou. Město Postoloprty je zásobováno z vodovodu. 

 
C.2.4. Povrchové vody 
 
C.2.4.1. Hydrografie 
 
Hydrograficky zájmové území nále�í do povodí Ohře. Území je odvodňováno jednak 

samotnou Ohří (1-13-04-001, 1-13-03-105, 1-13-03-093, 1-13-03-091) a dále Chomutovkou 
(1-13-03-118). Severně od Postoloprt se nachází několik men�ích rybníků. 

 
Dílčí povodí toků v zájmovém území 

Číslo 
hydrologického 

pořadí 

Tok Plocha dílčího 
povodí/Celková plocha 

povodí k danému profilu 
(km2) 
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1�13�03�118 Chomutovka  nad soutokem s Ohří 22,244/160,368 
1�13�03�091 Ohře mezi Trnovany a Levonicemi 20,448/4617,635 
1�13�03�093 Ohře mezi Levonicemi a Skupicemi 8,411/4636,548 
1�13�03�105 Ohře mezi Skupicemi a Březnem 10,526/4727,278 
1�13�03�001 Ohře mezi Březnem a Lene�icemi 13,755/4901,401 

 
C.2.4.2. Vodní toky 
 
Chomutovka pramení SSZ od Hory sv. �ebestiána ve vý�ce 835 m/m a ústí zleva do 

Ohře u Postoloprt (v zájmovém území) v 181 m/m. Plocha povodí činí 160,4 km2 a délka toku 
je 45,2 km. Průměrný průtok v ústí je 1,902 m3 . s-1. 

V souvislosti s budováním silničního obchvatu Postoloprt bylo koryto Chomutovka 
přelo�eno a upraveno. V prostoru zájmového území, severně od zástavby Postoloprt, tok 
meandruje a břehy lemují zbytky lu�ního lesa. Prostor lze pova�ovat za jakýsi vycházkový 
park občanů Postoloprt. Je zde situována i soustava men�ích rybníků. S jakýmikoliv dal�ími 
úpravami toku se nepočítá. Chomutovka, vytvářející severozápadně od zájmového území 
zaříznuté údolí s hustým břehovým porostem vzrostlých dřevin, představuje výrazný vodní 
fenomén v jinak značně sterilní a antropogenně po�kozené krajině. 

Voda v Chomutovce v rámci zájmového území je silně zneči�těná. 
 
Ohře pramení u Wiesenstadtu (Německo) na svazích Schneebergu ve vý�ce 752 m/m a 

ústí zleva do Labe u Litoměřic v 143 m/m. Plocha povodí činí 5.613,7 km2 a délka toku je 
300,2 km. Průměrný průtok v ústí je 37,94 m3 . s-1. 

V rámci zájmového území protéká Ohře cca 500 m od ji�ního okraje Postoloprt a 
vytváří �irokou nivu, která je zde z vět�í části zemědělsky intenzivně vyu�ívána � pole, 
chmelnice. Podél řeky je hustý břehový porost vzrostlých dřevin. Tok řeky zde byl upravován 
pouze částečně a koryto je převá�ně v přírodním stavu. Kapacita koryta je na 1,5 a� 3letou 
vodu. S jakýmikoliv dal�ími úpravami se nepočítá. 
 
Orientační kóty povodňových stavů Ohře v systému Balt 
Velká voda Q5 Q50 Q100 
Kóty v m/m 184,92 186,07 186,38 

  
Hydrologické údaje potenciálních recipientů 
Chomutovka v profilu vyústění do Ohře má průtok Q355 = 0,13 m3/s, Ohře v profilu pod 

mostem v Postoloprtech má průtok Q355 = 4,90 m3/s.  
Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) činí 1,2 m3/s (Chomutovka) resp. 34,7 (Ohře) 

m3/s. 
 
C.2.4.3. Vodní nádr�e 
V zájmovém území se nacházejí pouze umělé vodní nádr�e. Na severovýchodním okraji 

Postoloprt jsou tři men�í rybníky � Vladař, Za jatky a Hockey. Jedná se o rybochovné nádr�e 
ČRS. 

 
C.2.4.4. Vodní hospodářství v zájmovém území 
V zájmovém území se nenacházejí �ádné významné podzemní zdroje pitné vody. 

Povrchová voda v zájmovém území neslou�í jako zdroj pitné vody. 
Postoloprty jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny, který je 

součástí nadřazeného vodárenského systému �Oblastního vodovodu Severní Čechy�. Město je 
napojeno na skupinový vodovod  Louby z převaděče DN 500 Most � Louny odbočkou u 
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kří�ení se silnicí Chomutov � Praha. Odbočka DN 200 je zavedena do zemního vodojemu na 
Březenském vrchu 2 x 400 m3. Z vodojemu vede zásobní řad DN 250 (část DN 300) do 
Postoloprt. Pro zásobu nad kótu cca 202 m/m byl přiveden zásobní řad DN 160 odbočující ze 
zásobního řadu vodojem Břvany nad Rvenicemi. 

Zemědělské pozemky v okolí Ohře mají vybudovánu závlahovou soustavu. 
Kanalizace v Postoloprtech pochází z různých období a je ře�ena jako jednotná soustava 

pro odvádění jak spla�kových tak povrchových vod. V�echny spla�kové vody jsou přiváděny 
do čistírny. 

V zájmovém území se nenacházejí �ádná pásma hygienické ochran vodních zdrojů. 
 
C.2.5. Půda 
 
Pedologická charakteristika   
Půdy, které se nacházejí v zájmovém území, se  vyvíjely v  podmínkách  teplého a 

suchého klimatického regionu. Přes určitou geomorfologickou členitost je území po 
pedologické stránce celkem jednoduché a skladbou základních taxonomických jednotek 
geneticko-agronomické klasifikace půd a na ně navazujících subtypů ne příli� rozčleněné. 

 
C.2.5.1. ZPF 
 
Produkční potenciál půd 
Východní část ZÚ                       - mimo bezprostřední okolí Ohře střední a� vysoký 

produkční potenciál zemědělských půd 
Území severně od Postoloprt    - půdy s podprůměrnou a velmi nízkou produkční            

schopností 
Západní část ZÚ                             - mimo pozemků sva�ujících se do údolí 

Chomutovky střední a� vysoký produkční potenciál 
zem. půd 

 
Chráněná, po�kozená a ohro�ená území (data viz Půdně interpretační mapa ČR) 
- v nivách Chomutovky a Ohře se nacházejí  plochy zemědělské půdy potenciálně 

kvalitativně ovlivněné periodickými záplavami 
- riziko erozních procesů je vysoké  na okrajích údolí Chomutovky v západní části 

zájmového území, kde se nacházejí pozemky zařazené do ZPF mající sklon nad 7o  
- potenciální erozní procesy lze očekávat  na dlouhých mírně sva�itých pozemcích s 

kulturou orné půdy 
- dále dochází k půdním smyvům v místech nezatravněných údolnic a v lokalitách 

soustředěného povrchového odtoku 
 

Základní  rozbor  ZPF  v  zájmovém  území  byl  proveden  podle  Vyhlá�ky  546/2002 
Sb.,  kterou se mění vyhlá�ka č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristiky 
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. 

 
Území mezi počátkem trasy a východním okrajem Postoloprt 
 
Půdy v této části zájmového území mají v úseku mezi počátkem trasy a nivou Ohře 

v rozhodující míře nadprůměrnou produkční schopnost. Téměř v celé délce  mezi počátkem 
trasy a hranou  Ohře u osady Celnice vede trasa stávající i navr�ené komunikace po 
rovinatých pozemcích jejich� půdní pokryv je tvořen černozeměmi,  středně tě�kými, 
hlubokými s příznivým vodním re�imem. Jde o půdy zařazené převá�ně do I., II. a částečně i 
třetí třídy ochrany ZPF, které lze je odejmout pouze výjimečně , a to převá�ně na záměry 
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související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního 
významu (I. tř.) resp. půdy zastavitelné jen podmínečně s ohledem na územní plánování 
(II.tř.).  V nivě řeky Ohře se v místě, kde trasa překračuje koryto řeky vyskytují  fluvizemě 
zařazené do I. třídy ochrany ZPF. Značná plocha těchto půd je vyu�ita pro víceleté kultury � 
chmelnice. 
 
BPEJ Tř Reg Hlavní půdní jednotka Utváření 

povrchu 
Skeletovitost/
hloubka 

1.01.00 1. T1 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na 
spra�ích nebo karpatském fly�i, půdy středně tě�ké, 
bez skeletu, velmi hluboké, převá�ně s příznivým 
vodním re�imem 

úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 

1.06.00 2 T1 Černozemě pelické a černozemě černické pelické na 
velmi tě�kých substrátech ( jílech, slínech, 
karpatském fly�i a terciérních sedimentech ), tě�ké a� 
velmi tě�ké s vylehčeným orničním sedimentem, 
ojediněle �těrkovité, s tendencí povrchového 
převlhčení v profilu. 

Úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
 

1.06.12 3 T1 Černozemě pelické a černozemě černické pelickéna 
velmi tě�kých substrátech ( jílech, slínech, 
karpatském fly�i a terciérních sedimentech ), tě�ké a� 
velmi tě�ké s vylehčeným orničním sedimentem, 
ojediněle �těrkovité, s tendencí povrchového 
převlhčení v profilu. 

Mírný sklon 
s ji�ní  expozicí 

slabě 
skeletovitá, 
hluboká 

1.07.00 3 T1 Smolnice modální a smolnice modální karbonátové, 
černozemě pelické a černozemě černické pelické, 
v�dy na velmi tě�kých substrátech, celoprofilově 
velmi tě�ké, bezskeletovité, často povrchově 
periodicky převlhčované 

úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
 
 

1.20.14 5 T1 Pelozemě modální, vyluhované a melanické, 
regozemě pelické, kambizemě pelické i 
pararendziny pelické v�dy na velmi tě�kých 
substrátech, jílech, slínech, fly�i, tercierních 
sedimentech a podobně, půdy s malou 
vodopropustností, převá�ně bez skeletu, ale i středně 
skeletovité, často i slabě oglejené 

rovina s ji�ní  
expozicí 

středně 
skeletovitá, 
půda je 
středně 
hluboká a� 
hluboká 

1.22.13 5 T1 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, 
kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně tě��ích 
substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína 
s vodním re�imem poněkud příznivěj�ím ne� HPJ 21 

rovina s ji�ní  
expozicí 

středně 
skeletovitá, 
hluboká 

1.22.53 5 T1 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, 
kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně tě��ích 
substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína 
s vodním re�imem poněkud příznivěj�ím ne� HPJ 21 

střední sklon se 
severní 
expozicí 

středně 
skeletovitá, 
hluboká 

1.56.00 1 T1 Fluvizemě modální eubazické a� mezobazické, 
koluvizemě modální na nivních ulo�eninách, často 
s podlo�ím teras, středně tě�ké lehčí a� středně tě�ké, 
zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé. 

Úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
 
 

1.58.00 2 T1 Fluvizemě glejové na nivních ulo�eninách, popřípadě 
s podlo�ím teras, středně tě�ké nebo středně tě�ké 
lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody ní�e 1 m, 
vláhové poměry po odvodnění příznivé. 

Úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
 
 

1.60.00 1 T1 Černice modální i černice modální karbonátové a 
černice arenickéna nivních ulo�eninách, spra�i i 
spra�ových hlínách, středně tě�ké bez skeletu, 
příznivé vláhové poměry a� mírně vlhčí. 

Úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
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1.70.01 1 T1 Gleje modální, gleje fluvické a fluvizemě glejové na 

nivních ulo�eninách, popřípadě s podlo�ím teras, při 
terasových částech �irokých niv, středně tě�ké a� 
velmi tě�ké, při zvý�ené hladině vody v toku trpí 
záplavami 

úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

slabě  
skeletovitá, 
10 � 25 %, 
hluboká a� 
středně 
hluboká 
 

 
 
Území severně od města Postoloprty ( uvnitř lesního celku )  
 
Půdy v této části zájmového území mají převá�ně podprůměrnou produkční schopnost  

a jsou zalesněny. Plochy evidované jako ZPF se nacházejí po obou stranách �eleznice a 
silnice, které tímto územím procházejí. Jedná se o území dotčené variantou B posuzovaného 
záměru.  Jde převá�ně o půdy arenického subtypu a litozemě, zařazené do nejni��í páté třídy 
ochrany ZPF. Navr�ená trasa B zasahuje okraj těchto půd. 

Kvalitní černozemě zařazené do I. třídy ochrany ZPF se v tomto prostoru nacházejí na 
hranici zájmového území. 

 
BPEJ Tř Reg Hlavní půdní jednotka Utváření 

povrchu 
skeletovitost/
hloubka 

1.01.00 1. T1 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na 
spr�ích nebo karpatském fly�i, půdy středně tě�ké, bez 
skeletu, velmi hluboké, převá�ně s příznivým vodním 
re�imem 

úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
 
 

1.21.13 5 T1 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, 
kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, 
nevododr�ných, silně výsu�ných substrátech 
 

mírný sklon 
s ji�ní  expozicí 

středně 
skeletovitá, 
hluboká 

1.39.39 5 T1 Litozemě modální na substrátech bez rozli�ení, 
s mělkým drnovýn horizontem s výchozy pevných 
hornin, zpravidla 10 � 15 cm mocných 
s nepříznivými vláhovými poměry 

 

mírný sklon  
(3O � 7O ) k  
jihu ( JZ, JV ) 

bezskeletovitá 
a� silně 
skeletovitá, 
půda mělká a� 
hluboká  
 

1.39.49 
 

5 T1 Litozemě modální na substrátech bez rozli�ení, 
s mělkým drnovýn horizontem s výchozy pevných 
hornin, zpravidla 10 � 15 cm mocných 
s nepříznivými vláhovými poměry 

 

střední sklon 
(7O �12O )  ) k  
jihu ( JZ, JV )  

bezskeletovitá 
a� silně 
skeletovitá, 
půda mělká a� 
hluboká  
 

1.07.00 3 T1 Smonice modální a smonice modální karbonátové, 
černozemě pelické a černozemě černické pelické, 
v�dy na velmi tě�kých substrátech, celoprofilově 
velmi tě�ké, bezskeletovité, často povrchově 
periodicky převlhčované 

úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, půda 
hluboká 
 
 

1.50.11 4 T1 Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na 
�ulách, rulách a jiných pevných horninách, středně 
tě�ké lehčí a� středně tě�ké, slabě a� středně 
skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření 
 

mírný sklon 
s ji�ní  expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, půda 
je hluboká 

1.58.00 2 T1 Fluvizemě glejové na nivních ulo�eninách, popřípadě 
s podlo�ím teras, středně tě�ké nebo středně tě�ké 
lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody ní�e 1 m, 
vláhové poměry po odvodnění příznivé. 

Úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
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Území mezi západním okrajem Postoloprt a kři�ovatkou Bitozeves. 
 
Půdy v této části zájmového území mají v rozhodující míře nadprůměrnou produkční 

schopnost. V prostoru, kde stávající i navr�ená komunikace míjí obce Rvenice a 
Seménkovice se jedná o ucelené plochy černozemí arenických a modálních s výsu�ným 
re�imem, závislé na srá�kách ve vegetačním období. Jde o půdy zařazené do III. a IV. třídy 
ochrany ZPF. V úseku mezi Seménkovicemi a Bitozevsí je slo�ení půd slo�itěj�í. Vyskytují 
se zde černozemě modální a černozemě pelické v závislosti na vodním re�imu, hloubce a 
skeletovitosti zařazené do I. a  II. třídy ochrany ZPF,  černozemě arenické na píscích 
s výsu�ným re�imem zařazené do IV. Třídy ochrany ZPF a  půdy arenického subtypu 
zařazené do V. třídy ochrany ZPF. 

 
BPEJ Tř Reg Hlavní půdní jednotka Utváření 

povrchu 
skeletovitost/
hloubka 

1.01.00 1. T1 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na 
spr�ích nebo karpatském fly�i, půdy středně tě�ké, bez 
skeletu, velmi hluboké, převá�ně s příznivým vodním 
re�imem 

úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
 
 

1.04.01 4 T1 Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých 
spra�ích ( maximální překryv do 30 cm ) ulo�ených 
na píscích a �těrkopíscích, zrnitostně lehké, 
bezskeletovité, silně propustné půdy s výsu�ným 
re�imem 

úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

slabě  
skeletovitá, 
10 � 25 %, 
hluboká a� 
středně 
hluboká 

1.05.01 3 T1 Černozemě modální a černozemě modální 
karbonátové, černozemě luvické a fluvizemě modální 
i karbonátové na spra�ích s mocností 30 � 70 cm na 
velmi propustném podlo�í, středně tě�ké, převá�ně 
bezskeletovité, středně výsu�né, závislé na srá�kách 
ve vegetačním období 

úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

slabě  
skeletovitá, 
10 � 25 %, 
hluboká a� 
středně 
hluboká 

1.06.00 2 T1 Černozemě pelické a černozemě černické pelické na 
velmi tě�kých substrátech ( jílech, slínech, 
karpatském fly�i a tercierních sedimentech ), tě�ké a� 
velmi tě�ké s vylehčeným orničním sedimentem, 
ojediněle �těrkovité, s tendencí povrchového 
převlhčení v profilu. 

úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
 

1.06.12 3 T1 Černozemě pelické a černozemě černické pelickéna 
velmi tě�kých substrátech ( jílech, slínech, 
karpatském fly�i a tercierních sedimentech ), tě�ké a� 
velmi tě�ké s vylehčeným orničním sedimentem, 
ojediněle �těrkovité, s tendencí povrchového 
převlhčení v profilu. 

mírný sklon 
s ji�ní  expozicí 

Slabě 
skeletovitá, 
hluboká 

1.07.00 3 T1 Smonice modální a smonice modální karbonátové, 
černozemě pelické a černozemě černické pelické, 
v�dy na velmi tě�kých substrátech, celoprofilově 
velmi tě�ké, bezskeletovité, často povrchově 
periodicky převlhčované 

úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
 
 

1.08.00 2 T1 Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě 
luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté, kde 
dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo 
substrátu na plo�e vět�í ne� 50 %, na spra�ích, 
spra�ových a svahových hlínách, středně tě�ké i tě��í, 
převá�ně bez skeltu s vy��í sklonitostí 

úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
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1.20.14 5 T1 Pelozemě modální, vyluhované a melanické, 
regozemě pelické, kambizemě pelické i 
pararendziny pelické v�dy na velmi tě�kých 
substrátech, jílech, slínech, fly�i, tercierních 
sedimentech a podobně, půdy s malou 
vodopropustností, převá�ně bez skeletu, ale i středně 
skeletovité, často i slabě oglejené 
 

rovina s ji�ní  
expozicí 

středně 
skeletovitá, 
půda je 
středně 
hluboká a� 
hluboká 

1.22.12 5 T1 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, 
kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně tě��ích 
substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína 
s vodním re�imem poněkud příznivěj�ím ne� HPJ 21 

rovina s ji�ní  
expozicí 

středně 
skeletovitá, 
hluboká 

1.22.13 5 T1 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, 
kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně tě��ích 
substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína 
s vodním re�imem poněkud příznivěj�ím ne� HPJ 21 

rovina s ji�ní  
expozicí 

středně 
skeletovitá, 
hluboká 

1.22.53 5 T1 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, 
kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně tě��ích 
substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína 
s vodním re�imem poněkud příznivěj�ím ne� HPJ 21 

střední sklon se 
severní 
expozicí 

středně 
skeletovitá, 
hluboká 

1.40.78 5 T1 Půdy se sklonitostí vy��í ne� 12 stupňů, 
kambizemě, rendziny, pararendziny rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a dal�í, zrnitostně 
středně tě�ké lehčí a� lehké, s rů�nou skeletovitostí, 
vláhově závislé na klimatu a expozici 
 

výrazný sklon, 
expozice na 
sever 

středně a� 
silně 
skeletovitá, 
mělká a� 
hluboká 

1.56.00 1 T1 Fluvizemě modální eubazické a� mezobazické, 
koluvizemě modální na nivních ulo�eninách, často 
s podlo�ím teras, středně tě�ké lehčí a� středně tě�ké, 
zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé. 

Úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
 
 

1.58.00 2 T1 Fluvizemě glejové na nivních ulo�eninách, popřípadě 
s podlo�ím teras, středně tě�ké nebo středně tě�ké 
lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody ní�e 1 m, 
vláhové poměry po odvodnění příznivé. 

Úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
 
 

1.60.00 1 T1 Černice modální i černice modální karbonátové a 
černice arenickéna nivních ulo�eninách, spra�i i 
spra�ových hlínách, středně tě�ké bez skeletu, 
příznivé vláhové poměry a� mírně vlhčí. 

Úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

bezskeletovitá 
s příměsí, 
půda hluboká 
 
 

1.70.01 5 T1 Gleje modální, gleje fluvické a fluvizemě glejové na 
nivních ulo�eninách, popřípadě s podlo�ím teras, při 
terasových částech �irokých niv, středně tě�ké a� 
velmi tě�ké, při zvý�ené hladině vody v toku trpí 
záplavami 
 

úplná rovina se 
v�esměrnou 
expozicí 

slabě  
skeletovitá, 
10 � 25 %, 
hluboká a� 
středně 
hluboká 
 

 
Při zařazení ploch s daným kódem BPEJ do jednotlivých tříd předností v ochraně bylo 

vycházeno z Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy M�P ČR z 12.6.1996 o 
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Tyto údaje jsou také v databázi BPEJ 
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, Praha � Zbraslav. Půdy jsou členěny do pěti 
kategorií : 

 
I. třída � zahrnuje bonitně nejcenněj�í půdy v jednotlivých klimatických 
regionech, převá�ně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých. 
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II. třída � zahrnuje zemědělské půdy, které v rámci jednotlivých klimatických 
regionů mají nadprůměrnou produkční schopnost. 
III. třída � zahrnuje půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany. 
IV. třída � sdru�uje půdy s převá�ně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslu�ných klimatických regionů a jen s omezenou ochranou. 
V. třída � zahrnuje zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které 
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd 
mělkých, velmi sva�itých, hydromorfních, �těrkovitých a� kamenitých a erozně 
nejvíce ohro�ených. Vět�inou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely 
postradatelné. 

  
BPEJ a příslu�né třídy přednosti v ochraně zemědělské půdy vyskytující se 
v zájmovém území 
 

BPEJ Třída1) Třída2) 

1.01.00 1 1 
1.04.01 4 4 
1.05.01 3 3 
1.06.00 2 2 
1.06.12 3 3 
1.07.00 3 3 
1.08.00 2 2 
1.20.14 5 5 
1.21.13 3 3 
1.22.12 5 5 
1.22.13 5 5 
1.22.53 5 5 
1.39.39 5 5 
1.39.49 5 5 
1.40.78 5 5 
1.50.11 4 4 
1.56.00 1 1 
1.58.00 2 2 
1.60.00 1 1 
1.70.01 5 5 
1) Zatřídění dle údajů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, Praha - Zbraslav 
2) Zatřídění dle metodiky M�P (Metodický pokyn odboru ochran lesa a půdy M�P ČR 

z 1/10/96) 
 

Pětimístný kód BPEJ charakterizuje vlastnosti půdy. 
     

A.BB.CD 
 

A = příslu�nost k danému klimatickému regionu 
V zájmovém území se nacházejí půdy přinále�ející k regionům 1, který nese 

následující charakteristiku :  
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Region 1   
symbol = T1 
charakteristika = teplý, suchý 
suma teplot nad 10o C = 2600 � 2800 
průměrná roční teplota = 8 - 9o C 
průměrný roční úhrn srá�ek v mm =  500 
pravděpodobnost suchých vegetačních období = 40 - 60 % 
vláhová jistota = 0 - 2 
           

B = hlavní půdní jednotka (HPJ). Jedná se o účelové seskupení půdních forem 
příbuzných ekonomických vlastností, které jsou charakterizovány genetickým půdním 
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, výraznou sklonitostí, hloubkou 
půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfizmu. 

 
V zájmovém území se nacházejí následující HPJ:  

HPJ 01 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spra�ích nebo karbonátovém fly�i, 
půdy středně tě�ké, bez skeletu, velmi hluboké, převá�ně s příznivým vodním 
re�imem. 

HPJ 04  Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spra�ích ( maximální překryv do 
30 cm ) ulo�ených na píscích a �těrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silně 
propustné půdy s výsu�ným re�imem. 

HPJ 05 Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a 
fluvizemě modální i karbonátové na spra�ích s mocností 30 � 70 cm na velmi 
propustném podlo�í, středně tě�ké, převá�ně bezskeletovité, středně výsu�né, 
závislé na srá�kách ve vegetačním období. 

HPJ 06  Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi tě�kých substrátech / 
jílech, slínech, karpatském fly�i a terciérních sedimentech ), tě�ké a� velmi tě�ké 
s vylehčeným orničním horizontem. 

HPJ 07   Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě 
černické pelické, v�dy na velmi tě�kých substrátech, celoprofilově velmi tě�ké, 
bezskeletovité, často periodicky převlhčované. 

HPJ 08 Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě luvizemě, popřípadě i 
kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo 
substrátu na plo�e vět�í ne� 50 %, na spra�ích, spra�ových a svahových hlínách, 
středně tě�ké i tě��í, převá�ně bez skeltu s vy��í sklonitostí. 

HPJ 20   Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické 
i pararendziny pelické v�dy na velmi tě�kých substrátech, jílech, slínech, fly�i, 
tercierních sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převá�ně bez 
skeletu, ale i středně skeletovité, často i slabě oglejené. 

HPJ 21 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i 
fluvizemě na lehkých, nevododr�ných, silně výsu�ných substrátech. 

.HPJ 22 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě popřípadě i 
fluvizemě na mírně tě��ích substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína 
s vodním re�imem poněkud příznivěj�ím ne� HPJ 21. 

HPJ 39 Litozemě modální na substrátech bez rozli�ení, s mělkým drnovýn horizontem 
s výchozy pevných hornin, zpravidla 10 � 15 cm mocných s nepříznivými 
vláhovými poměry. 

HPJ 40  Půdy se sklonitostí vy��í ne� 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny 
rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a dal�í, zrnitostně středně tě�ké lehčí a� 
lehké, s rů�nou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici. 
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HPJ 50    Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na �ulách, rulách a jiných pevných 
horninách, středně tě�ké lehčí a� středně tě�ké, slabě a� středně skeletovité, se 
sklonem k dočasnému zamokření. 

HPJ 56  Fluvizemě modální eubazické a� mezobazické, fluvizemě kambické koluvizemě 
modální na nivních ulo�eninách, často s podlo�ím teras, středně tě�ké lehčí a� 
středně tě�ké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé. 

HPJ 58  Fluvizemě glejové na nivních ulo�eninách, popřípadě s podlo�ím teras, středně 
tě�ké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody ní�e 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé.  

HPJ 60 Černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních 
ulo�eninách, spra�i i spra�ových hlínách, středně tě�ké, bez skeletu, příznivé   
vláhové poměry a� mírně vlhčí. 

HPJ 70 Gleje modální, gleje fluvické a fluvizemě glejové na nivních ulo�eninách, popřípadě 
s podlo�ím teras, při terasových částech �irokých niv, středně tě�ké a� velmi tě�ké, 
při zvý�ené hladině vody v toku trpí záplavami. 

 
C = sklonitost a expozice daného pozemku. Vyjadřuje kombinaci sklonitosti a 

expozice ke světovým stranám, jako�to stanovi�tní podmínky vyjadřující utváření 
povrchu pozemku. 
 
Kódování sklonitosti (S) 
Kód Kategorie Charakteristika 
0 0 - 1 o Úplná rovina 
1 1 - 3 o Rovina 
2 3 - 7 o Mírný svah 
3 7 - 12 o Střední svah 
4 12 - 17 o Výrazný svah 
5 17 - 25 o Příkrý svah 
6 25 o Sráz 
 
Kódování expozice (E) 
Expozice vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích: 
Kód Kategorie Charakteristika 
0 Rovina (0 � 1o) Expozice v�esměrná 
1 Jih (JZ � JV) jih ( JZ a� JV ) 
2 Východ a západ (JZ � SZ a 

JV � SV) 
východ a západ ( JZ a� SZ, 
JV a� SV ) 

3 Sever (SZ � SV) sever ( SZ a� SV ) 
 
Samostatně se uva�uje expozice ji�ní v klimatických regionech 0, 1, 2, 3, 4, 5 jako 

negativní, zbývající expozice se slučují bez rozli�ení. V klimatických regionech 6, 7, 8, 9 se 
samostatně uva�uje expozice severní jako negativní a expozice východ � západ a jih se 
uva�ují jako sobě rovné.    

 
V soustavě BPEJ je kombinace sklonitosti (S) a expozice (E) kódovaná takto: 
Kód Kategorie sklonitosti Kategorie expozice 
0 0 � 1 0 
1 2 0 
2 2 1 
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3 2 3 
4 3 1 
5 3 3 
6 4 1 
7 4 3 
8 5 � 6 1 
9 5 � 6 3 
 
V zájmovém území se nacházejí půdy s následující hodnotou této veličiny : 
 
0: rovinaté území se sklonem do 3o a se v�estrannou expozicí 
1: území s mírným sklonem (3 - 7o) se v�esměrnou expozicí  
3 : území s mírným sklonem (3 - 7o)  s expozicí na sever 
4 : území se středním sklonem ( 7 � 12o ) s expozicí na jih 
5: území se středním sklonem ( 7 � 12o ) s expozicí na sever 
7: území s výrazným sklonem ( 12 � 17o ) s expozicí na sever 
 
Naprostá vět�ina půd vedených jako ZPF po nich� vede navr�ená trasa A nové komunikace 
je rovinatá nebo mírně sklonitá. Varianta B naopak zasahuje pozemky se středními i 
výraznými sklony. 

 
D = skeletovitost a hloubka půdy 
 
V zájmovém území se nacházejí půdy s následující hodnotou této veličiny: 
 

0: skeletovitost do 10% (půda bezskeletovitá), hluboká 
1: skeletovisotost do 25% (půda slabě skeletovitá), středně hluboká 
2: skeletovitost od 10 do 25 %, půda je hluboká 
3:  skeletovitost od 25 do 50 %, půda je hluboká 
4:  skeletovitost od 25 % do 50 %, půda je středně hluboká 
8:  skeletovitost od 25 % a� nad 50 %, půda je mělká a� hluboká 

 
C.2.5.2. LPF 

 
C.2.5.2.1. Přírodní lesní oblast  
Zájmové území le�í na východním okraji přírodní lesní oblasti PLO 2b- Mostecká a 

�atecká pánev prakticky přesně na její hranici s PLO 17 � Polabí. V této oblasti se nachází 
pouze 0,17 % z celkové plochy lesů na území státu. 

V oblasti převládá plochý a mírně zvlněný ní�inný a pahorkatinný terén, poru�ený jen 
úvaly nebo zářezy protékajících vodních toků. Průměrná nadmořská vý�ka je 250 m. Severní 
pánev je silně naru�ena intenzivní tě�bou uhlí a energetickými a průmyslovými centry. 
Dominuje třetihorní oblast (třetihorní hnědouhelný revír  a třetihorní �atecká pánev 
s překryvy odvápněných spra�ových hlín). Klimaticky patří do mírně teplé oblasti 
s průměrnými ročními srá�kami 450 � 550 mm. 

Lesnatost je nízká, kolem 5 %, převládají men�í lesní komplexy. Lesní společenstva 
jsou omezena na bukodubový LVS. Je tu stejnoměrně zastoupena bohatá habrová doubrava, 
kyselá ( borová ) doubrava, bohatá buková doubrava a kyselá buková doubrava. Vyskytují se i 
dřínové doubravy, lesostepi a lu�ní lokality. 

V současných porostech převládá dub, kvalitní je i v lu�ním lese a na tě�ených 
půdách. Na píscích a �těrkopíscích jsou významné borové porosty. V�echny typy porostů jsou 
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v pásmech ohro�ení imisemi. Na mnoha místech v severní části oblasti se provádí rekultivace 
hald  pestrou směsí převá�ně listnatých dřevin. ( Prů�a � Pěstování lesů na typologických 
základech ). 

V zájmovém území se lesní celky nacházejí v prostoru ji�ně od obce Březno u 
Postoloprt, na svazích v údolí říčky Chomutovky a zejména severně od města Postoloprt, 
tedy v místě, které obě navr�ené varianty obchvatu protínají. 

 
C.2.5.2.2. Vegetační stupeň 
V zájmovém území se vyskytuje pouze vegetační stupeň č. 1 -  dubový 
  
C.2.5.2.3. Edafické (půdní) kategorie 
V zájmovém území se vyskytují následující edafické (půdní) kategorie : 
 
B  - kategorie � bohatá � 
Kategorie bohatá  jako základní kategorie �ivné řady odpovídá jejím 

charakteristickým vlastnostem. K těm patří minerálně bohaté nebo středně bohaté podlo�í, 
málo exponovaná poloha  ( bez příkrých svahů a výrazných terénů ).a normálně vyvinutá 
půda. Mírně �těrkovitá půda je typu mezotrofní a� eutrické kambizemě. Půdy jsou odolné 
k degradaci, porosty smrku jsou ohro�eny větrem, od 5. LVS sněhem, v ni��ích polohách 
hnilobou. Ohro�ení buření vzniká ji� při slabém prosvětlení. Funkce lesa je výrazně 
hospodářská, ekologické působení porostů je infiltrační, vý�e produkce je vět�inou 
nadprůměrná. Únosná je slo�itěj�í porostní výstavba. Přirozená obnova buku ( i cenných 
listnáčů ) je dobrá. 

 
C � kategorie � vysýchavá � 
Kategorie vysýchavá sdru�uje bohaté a středně bohaté typy exponovaněj�ích 

stanovi�ť, a to z poloh, kde dochází ke značnému vysýchání. Půdním typem je mezotrofní 
kambizem, vět�inou dosti �těrkovitá. Na vápenatém podlo�í ( vápenec, opuka, slín ) je 
nejčastěj�í rendzina, pararendzina a rendzinová kambizem. Typickým podlo�ím jsou čediče 
a jiné bazické horniny, které na slunných svazích, vět�inou značně kamenitých vytvářejí 
podmínky typické pro tuto kategorii. Půdy jsou často druhotně ochuzené. Vzhledem 
k ohro�ení dřevin suchem se předpokládá cílová skladba bez smrku. 

Funkce lesa je produkční, bonita dřevin je podprůměrná a� průměrná. Ekologické 
účinky lesů jsou infiltrační, na svazích protierozní. Přirozená obnova listnáčů je střední a� 
slabá.  

  
D � kategorie � hlinitá � 
Kategorie hlinitá ( acerózní ) je typická pro humusem obohacená hlinitá deluvia, 

vodou víceméně neovlivněná. Nejčastěji jsou to báze svahů a dna potočních ú�labin nebo 
krátké hlinité svahy v zářezech potoků ( sesuvné půdy ). Významným znakem je účast 
nitrofilních druhů jako výraz příznivé humifikace  a hluboká hlinitá půda. Patří sem kromě 
spra�ových a svahových hlín i půdy na slínu a opuce. Půdním typem je kambizem typická a 
mezotrofní ojediněle se slabým oglejením.  Časté jsou pelické pararendziny, hnědozemě, 
výjimečně ( v nejni��ích stupních ) černozemě luvické a černozemě arenické.  Funkce lesa je 
produkční ( produkce silně nadprůměrná ), ve svá�ných terénech půdoochranná, ekologické 
účinky porostů infiltrační u sesuvů protierozní. 

 
L � kategorie � lu�ní � 
Kategorie lu�ní je charakterizována zvlá�tní povahou stanovi�ť a výraznými lučními 

společenstvy. Je to kategorie růstově příznivých aluviálních náplavů periodicky 
zaplavovaných, s podzemní vodou vět�í část roku hlouběji ne� 80 cm. Převládajícím půdním 
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typem je fluvizem ( buď typická nebo karbonátová ), fluvizem pseudoglejová nebo i 
kambický glej , které tvoří mezi sebou přechody  a mozaiky , stejně jako fytocenózy, u nich� 
určení typu je značně obtí�né. Klimaticky jsou polohy úvalových luhů charakterizovány 
průměrnou roční teplotou  8 � 90 C. Roční úhrn srá�ek je průměrně 500 � 600 mm v areálu 
východočeských a slezských luhů 650 � 700 mm.  

 
M � kategorie � chudá � 
Kategorie chudá zahrnuje nejchud�í stanovi�tě hospodářských lesů, vět�inou na 

minerálně slabých horninách ( pískovce, slepence, �uly, fylity, svory apod. ). Půdy vět�inou 
mělké a středně hluboké. Charakteristická je podprůměrná produkce. Nejroz�ířeněj�ím 
půdním typem je slabě a� silně výrazný typický podzol, ve vy��ích polohách podzol 
humusový. Častá je kambizem dystrická, výjimečně i kambizem oligotrofní. Humusovou 
formou je mor nebo morový moder.  

Funkce lesa je produkční, bonita dřevin podprůměrná. Ekologické účinky lesa jsou 
infiltrační. 

 
C.2.5.2.4. Charakteristika lesních vegetačních stupňů nacházejících se 

v zájmovém území  a souborů lesních typů 
 
Lesní vegetační stupeň �dobový 
Tento LVS je přibli�ně vymezen nadmořskou vý�kou do 350 m  a vyskytuje se na 

lokalitách klimaticky podmíněných průměrnou roční teplotou nad 80 C, průměrným ročním 
úhrnem srá�ek pod 600 mm  a délkou vegetační doby 165 dní. V klimaxové skladbě se 
uplatňuje hlavně dub zimní (Quercus petraea) a ve svých areálech výskytu i dub cerný 
(Quercus cerris),  dub �ipák (Quercus pubescens) a jasan úzkolistý ( Fraxinus angustifolia ). 
Význačně chybí buk lesní ( Fagus sylvatica ), který mů�e být přítomen ojediněle ve vlhčích 
polohách. LVS je převá�ně na vysýchavých polohách. Oproti vý�e uvedené klimatické 
podmíněnosti je tento LVS půdně podmíněn u borů a luhů.  

 
1B 
Bohatá habrová doubrava 
Bohatá habrová doubrava se často vyskytuje v nejteplej�ích oblastech, zhruba do 

nadmořské vý�ky 300 m, na plo�inách a mírných svazích. Půdotvorný substrát je bohatý na 
�iviny. Vytváří se např. na čedičích, opukách slínech, někdy s příměsí spra�ových hlín. Půdy 
jsou vět�inou hluboké, písčité a� hlinité, mírně ulehlé. Půdním typem je hnědozem, případně 
kambizem mezotrofní a� eutrofní, na vápnitých horninách kambizem rendzinová. 
Humusovou formou je mullový moder nebo mull. Vlhkostně příznivěj�í prostředí 
s dostatkem �ivin a značným podílem tepla umo�ňuje existenci pestrého dřevinného i 
bylinného patra slo�ité výstavby. Přirozená skladba je DB 8. HB 1, BK 1, LP,BB, JV, BRK, 
keře. Pod nesouvislou klenbou dubu tvoří spodní patro stinněj�í dřeviny, hlavně habr a lípa, 
dále babyka i javor, z keřů trnka, ře�etlák, hloh a zimolez, břek, líska, ptačí zob, svída a 
dal�í. 

Bohatá habrová doubrava se společenstvem velmi citlivým, snadno se zhor�ujícím 
poru�ením přirozené skladby a výstavby, proto�e dub sám nedovede po zničení stinných 
ni��ích pater uchovat půdu v dobrém stavu. Svojí povahou stojí mezi lesem hospodářským a 
účelovým ( plní současně půdoochrannou funkci ), neboť �těrkovité půdy jsou na poměrně 
strmých svazích. Půda je ohro�ena erozí, hrozí i zhor�ení produkce změnou dřevinné sklady 
na nesmí�ené jehličnaté porosty ( proschnutí, zhor�ení humusu ). Vhodný hospodářský 
způsob je násečný, men�í mírou i podrostní, s obmýtím 120 let a obnovní dobou 20 let. 
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1C 
Suchá habrová doubrava se vyskytuje hlavně v teplých oblastech, na slunných, často 

a� srázných svazích, hřebenech a kupách na různém podlo�í. Půdy jsou středně a� bohatě 
zásobeny �ivinami jsou výrazně vysýchavé, vět�inou značně skeletovité, středně hluboké 
nebo mělké, hlinitopísčité a� písčitohlinité. Půdním typem je kambizem mezotrofní nebo 
oligo � mezotrofní, často kambizem rankerová, na vápencích a dolomitech  kambizem 
rendzinová či rendzina na karbonáto � silikátových horninách ( opuky, slíny ) pararendzina. 
Humusovou formou je moder nebo mullový moder. 

V přirozené skladbě převládal dub zimní s habrem s přimí�enou lípou, babykou, 
břekem, mukem a s men�í účastí keřů � DB 8, HB 1, LP 1, BRK. Výstavba  porostů je mírně 
diferencovaná, pomístní výplň keřů. 

Porosty jsou ohro�eny značně suchem, půdy místy erozí, pod borovými porosty 
nastává degradace. Funkce lesa je vět�inou je�tě hospodářská s cílovou skladbou BO 5, DB 
3, HB 1 a LP 1 na strmých svazích s přechodem k ochranným lesům ( DB 8, HB 2). 
Produkce je nízká. Hospodářsky výhodné jsou borové porosty s výplní listnáčů nebo alespoň 
listnatým půdním krytem s obmýtní dobou 110 � 120 let a obnovní dobou 20 � 30 let. 

 
1D 
Obohacená habrová doubrava je roz�ířena jen v teplej�ích oblastech do nadmořské 

vý�ky 300 � 350 m na ní�inných rovinách a na přiléhajících plo�inách a mírných svazích 
pahorkatin. Geologické podlo�í tvoří spra�e, spra�ové hlíny a hliněné zvětrávající horniny, 
předev�ím slíny a opuky. Půdy jsou hluboké a� velmi hluboké, vět�inou bez skeletu, shora 
humózní, hlinité a� jílovitohlinité, kypré, dosud někdy ulehlé, mírně a� čerstvě vlhké. 
Půdním typem jsou hnědozemě typické, občas s přechody k černozemi ( a� černice typická , 
případně pararendziny, dospod někdy slabě oglejené. Humusovou formou je mull, případně 
mullový moder. 

Přirozená skladba se vyznačovala velkým rejstříkem dřevin s velmi slo�itou výstavbou 
( DB 7, LP 1, HB 1, JS, JL ). Habr tvořil podru�ný porost. Fytocenóza je převá�ně bylinného 
rázu a� s překryvem. 

Půdy přes léto značně vysychají, středně zarůstají buření. Vý�e produkce je mírně 
nadprůměrná ( DB 4, JV 4, LP 4. bonitní stupeň ). Cílová skladba dřevin se blí�í skladbě 
přirozené ( DB 6, JV 2, LP 2, JS, JL, HB ). Svým projevem se blí�í tvrdému luhu. Je to 
dubové hospodářství s obmýtní dobou 160 ( 130 � 200 ) let a obnovní dobou 20 � 30 let 

 
1L 
Jilmový luh se vyskytuje na rovinách údolních niv vět�ích řek v teplých a mírně 

teplých oblastech, předev�ím v Polabí, v Hornomoravském úvalu a v Jihomoravských 
úvalech. Vystupuje do nadmořské vý�ky zhruba 350 m, v jihočeských pánvích i nad 400 m. 
Podlo�í aluviálních sedimentů, které jsou zrnitostně značně proměnlivé, tvoří často 
�těrkopískové terasy. Vlastní jilmový luh zaujímá su��í nivy a je jen občas zaplavovaný. 
Hladina pohyblivé podzemní vody bývá hlouběji ne� 150 cm pod povrchem. Půdy je shora 
čerstvě vlhká,\převá�ně hlinitá ( písčitohlinitá a� jílovitohlinitá ), velmi hluboká, shora 
humózní, kyprá, dospod vlhká a� mokrá. Půdním typem je fluvizem typická nebo kambická, 
dospod vět�inou oglejená,  někdy fluvizem pseudoglejová. Humusovou formou je mull. 

Na přechodu k habrovým doubravám jsou společenstva na písčitých a� �těrkovitých 
vyvý�eninách v nivě, kde se v přirozené skladbě silněji uplatňuje habr a ustupují na vlhkost 
náročněj�í dřeviny jako jasan a topol. Půdnim typem je tu fluvizem arenická, půda bývá 
shora jen mírně vlhká. V pravidelně zaplavovaných mírných sní�eninách v aluviální rovině 
dochází při záplavách k sedimentaci jílových částic. Půdy je jílovitohlinitá a� jílovitá, 
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hladina podzemní vody je blí�e k povrchu půdy a její pohyb je silně zpomalený. Půdním 
typem je vět�inou fluvizem glejová, humusovou formou mull. 

V dřevinném patře převa�uje dub letní, pestrou příměs tvoří lípa, habr, javor, babyka, 
střemcha, jilmy ustupují, dále topoly a ol�e. Bohaté je keřové patro, hojný je bez černý, 
svída, hloh, trnka, kalina a ptačí zob. Přirozená skladba DB 4, JL 2, JS;2, HB 1, LP ( JV) 1, 
keře.  

Stanovi�tě mají vysokou produkční schopnost s infiltrační a vodoochrannou infiltrační 
funkcí. Druhotně jsou některé dřeviny ohro�ovány regulací vodních toků a odumírají. Vý�e 
produkce je nadprůměrná. Cílová skladba (  DB 7, JS 2, JL 1, LP ) mů�e mít četné varianty 
od plantá�í jedné dřeviny ( topoly ) a� po porosty slo�ité sklady.  

 
1M 
Borová doubrava je roz�ířena v ní�inách na zvlněných plo�inách, tvořených terasami 

pleistocénních a holocenních �těrkopísků a písků, někdy s překryvy vátých písků. Vyskytuje 
se nejčastěji v nadmořských vý�kách 170 � 350 ( a� 400 ) m, předev�ím v Polabí ( zaujímá 
17 % plochy ) a na stycích se sousedními přírodními lesními oblastmi. Písčité půdy, místy se 
slabou příměsí �těrku, jsou lehce propustné, často a� sypké, značně vysýchavé. Půdním 
typem je převá�ně podzol typický nebo arenický, kambizem typická nebo arenická. 
Humusová forma je morový moder nebo mor 

V přirozené skladbě převládal dub, někdy přistupovala borovice a bříza, jednoduchá 
výstavba DB 7, BO 2, BR 1 ( JR, HB ). Přízemní patro mívá  travnatý ráz.  

Dřeviny zde trpí suchem, u vátých písků někdy hrozí jejich opětovný pohyb. 
V hospodářských porostech se jako ekonomická dřevina uplatňuje borovice, dub zde plní 
hlavně biologickou funkci. Cílová skladba je BO 8, DB 2, BR, DBC, s obmýtní dobou 110 
let a obnovní dobou do 20 let. Poslání lesa je hospodářské, výstavba porostu je velmi 
jednoduchá ( jedna úroveň  ). Vý�e produktivity je střední. 

 
C.2.5.2.5. Kategorizace lesů 
V okolí nově navr�ené komunikace se nenacházejí lesy, které by v souladu  s § 8  

zákona 289/95 Sb., o lesích a o změně některých zákonů byly zařazeny mezi lesy zvlá�tního 
určení.  

Jako doplňující informace pro hodnocení lesních porostů mů�e poslou�it přítomnost, 
resp. nepřítomnost ekologicky významných (vzácných a ohro�ených) lesních stanovi�ť. Za 
tato vzácná či ohro�ená lesní stanovi�tě lze pova�ovat následující edafické kategorie : 

 
a) vy��í hodnota � X, Z, J, L, U, T, G, R 
b) ni��í hodnota � Y, A, V, O,  Q 
 
Porovnáme-li tyto edafické kategorie se situací v posuzovaném území, zjistíme, �e se 

zde vyskytuje pouze na omezené plo�e kategorie L. 
 
C.2.5.2.6. Vliv imisí 
Zařazení lesů do pásem ohro�ení imisemi se řídí vyhlá�kou MZe ČR č. 78/96 Sb. o 

stanovení pásem ohro�ení lesů pod vlivem imisí. Posuzované lesní porosty le�í na okraji lesní 
oblasti tě�ce posti�ené negativním vlivem imisí. Podle údajů získaný z Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů ( se souhlasem vlastníka lesa ) se v�ak lesy pod vlivem imisí 
v zájmovém území nenacházejí. 
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C.2.5.2.7. Charakteristiky lesů v zájmovém území 
Skladba lesních porostů v zájmovém území 
Č lesní typ oddělení díl/porost/psk druh věk % imise 
1. 1B5 506 A a 4 BO 35 30 0 
2. 1B5 506 A a 4 JS 35 20 0 
3.    1B5 506 A a 4 LP 35 50 0 
4. 1B5 506 A a 5 BO 48 30 0 
5. 1B5 506 A a 5 DB 48 40 0 
6. 1B5 506 A a 5 JS 48 30 0 
7. 1B5 506 A a 7a AK 61 20 0 
8. 1B5 506 A a 7a BO 61 70 0 
9. 1B5 506 A a 7a DB 61 10 0 

10. 1B5 506 A a 8b AK 76 90 0 
11. 1B5 506 A a 8b BO 76 10 0 
12. 1B5 506 A a 11a AK 105 10 0 
13. 1B5 506 A a 11a BO 105 20 0 
14. 1B5 506 A a 11a BOC 105 60 0 
15. 1B5 506 A a 11a DB 105 10 0 
16. 1B5 506 A a 11b BO 105 60 0 
17. 1B5 506 A a 11b BOC 105 40 0 
18. 1B5 506 A a 11d AK 105 10 0 
19. 1B5 506 A a 11d BO 105 5 0 
20. 1B5 506 A a 11d BOC 105 55 0 
21. 1B5 506 A a 11d DB 105 30 0 
22. 1B5 506 A a 11d BO 105 50 0 
23 1B5 506 A a 11d BOC 105 50 0 
24. 1B5 506 B a 10a BOC 92 20 0 
25. 1B5 506 B a 10a DB 92 80 0 
26. 1B5 506 B a 10c BO 97 66 0 
27. 1B5 506 B a 10c BOC 97 3 0 
28. 1B5 506 B a 10c DB 97 5 0 
29. 1B5 506 B a 10c MD 97 26 0 
30. 1B5 506 B a 10d BO 97 100 0 
31. 1B5 506 B a 11b BOC 109 38 0 
32. 1B5 506 B a 11b DB 109 59 0 
33. 1B5 506 B a 11b MD 109 3 0 
34. 1B5 506 B a 11e BOC 109 100 0 
35. 1B5 506 C a 6 AK 60 100 0 
36. 1B5 506 C a 7 AK 60 90 0 
37. 1B5 506 C a 7 DB 64 10 0 
38 1C3 506 E a 4 AK 32 20 0 
39. 1C3 506 E a 4 BO 32 70 0 
40. 1C3 506 E a 4 DB 32 10 0 
41. 1L2 506 L a 6 JS 57 30 0 
42. 1L2 506 L a 6 TPS 57 5 0 
43. 1L2 506 L a 6 VR 57 65 0 
44. 1B2 507 A a 5a JS 50 90 0 
45. 1B2 507 A a 5a OL 50 10 0 
46. 1B2 507 A a 5b AK 50 10 0 
47. 1B2 507 A a 5b JS 50 90 0 
48.  1B2 507 B a 4 BR 40 30 0 
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49. 1B2 507 B a 4 DB 40 30 0 
50. 1B2 507 B a 4 JS 40 10 0 
51. 1B2 507 B a 4 JV 40 20 0 
52. 1B2 507 B a 4 MD 40 5 0 
53. 1B2 507 B a 4 TPS 40 5 0 
54. 1B2 507 B a 5 OL 41 100 0 
55. 1L2 507 B a 8 AK 80 20 0 
56. 1L2 507 B a 8 OL 80 80 0 
57. 1C3 507 C a 4 AK 39 20 0 
58. 1C3 507 C a 4 DB 39 40 0 
59. 1C3 507 C a 4 LP 39 20 0 
60. 1C3 507 C a 4 TPS 39 20 0 
61. 1 L2 507 C a 5a TPS 47 100 0 
62. 1D3 507 C a 5b OL 41 20 0 
63. 1D3 507 C a 5b TPS 41 80 0 
64. 1M2 507 C a 5c DB 50 100 0 
65. 1D3 507  C a 6 AK 57 100 0 
66. 1B5 507 C a 9 AK 81 100 0 
67. 1D1 507 D a 10 AK 98 20  0 
68. 1D1 507 D a 10 DB 98 70 0 
69. 1D1 507 D a 10 JL 98 10 0 
80. 1B5 507 E a 6 AK 58 70 0 
81. 1B5 507 E a 6 JS 58 30 0 
82. 1D3 507 E a 7a AK 65 30 0 
83. 1D3 507 E a 7a JS 65 50 0 
84. 1D3 507 E a 7a TPS 65 20 0 
85. 1D3 507 E a 7b AK 65 100 0 
86. 1D3 507 E a 8b AK 75 100 0 
87. 1D3 507 E a 9 AK 88 30 0 
88. 1D3 507 E a 9 DB 88 10 0 
89. 1D3 507 E a 9 JS 88 60 0 
90. 1D3 507 G a 7 AK 61 100 0 
91. 1L2 507 H a 11b DBC 106 10 0 
92. 1L2 507 H a 11b JL 106 10 0 
93. 1L2 507 H a 11b LP 106 60 0 
94. 1L2 507 H a 11b OL 106 20 0 
95. 1B2 508 A a 4c BR 36 10 0 
96. 1B2 508 A a 4c DB 36 10 0 
97. 1B2 508 A a 4c JL 36 10 0 
98. 1B2 508 A a 4c JS 36 25 0 
99. 1B2 508 A a 4c JV 36 30 0 

100. 1B2 508 A a 4c LP 36 15 0 
101. 1B2 508 C a 8a DB 80 80 0 
102. 1B2 508 C a 8a JS 80 20 0 
103. 1B2 508 C a 8b DB 80 80 0 
104. 1B2 508 C a 8b JS 80 20 0 
105. 1B2 508 C a 10/5a BR 96 5 0 
106. 1B2 508 C a 10/5a DB 46 70 0 
107. 1B2 508 C a 10/5a DB 96 90 0 
108. 1B2 508 C a 10/5a JS 46 30 0 
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109. 1B2 508 C a 10/5a JS 96 5 0 
110. 1B2 508 D a 6a JS 53 65 0 
111. 1B2 508 D a 6a JV 53 10 0 
112. 1B2 508 D a 6a OL 53 25 0 
113. 1B2 508 D a 6b JS 53 65 0 
114. 1B2 508 D a 6b JV 53 10 0 
115. 1B2 508 D a 6b OL 53 25 0 
116. 1B2 508 D a 6c AK 53 40 0 
117. 1B2 508 D a 6c BO 53 40 0 
118. 1B2 508 D a 6c TPS 53 20 0 
119. 1B2 508 D a 6d AK 53 20 0 
120. 1B2 508 D a 6d JS 53 30 0 
121. 1B2 508 D a 6d OL 53 50 0 
122. 1B2 508 D a 11b DB 105 20 0 
123. 1B2 508 D a 11b JS 105 80 0 
124. 1C3 509 G a 7b AK 65 100 0 
125. 1C3 509 G a 9 AK 82 80  0 
126. 1C3 509 G a 9 DB 82 20 0 
127. 1B5 509 A a 8 AK 77 20 0 
128. 1B5 509 A a 8 JL 77 30 0 
129. 1B5 509 A a 8 JS 77 10 0 
130. 1B5 509 A a 8 JV 77 10 0 
131. 1B5 509 A a 8 KS 77 30 0 
132. 1L2 521 C a 7b TPS 64 100 0 
133. 1L2 521 C a 8 AK 79 80 0 
134. 1L2 521 C a 8 VR 79 20 0 
135. 1L2 521 C a 15/17a DB 142 25 0 
136. 1L2 521 C a 15/17a JS 64 30 0 
137. 1L2 521 C a 15/17a JS 142 15 0 
138. 1L2 521 C a 15/17a JV 64 10 0 
139. 1L2 521 C a 15/17a LP 64 60 0 
140. 1L2 521 C a 15/17a LP 142 60 0 
141. 1B5 521 D A 2a DB 11 100 0 
142. 1B5 521 D a 2x KR 12 60 0 
143. 1B5 521 D a 2x TPS 12 20 0 
144. 1B5 521 D a 2x VR 12 20 0 
145. 1B5 521 D a 5b AK 46 10 0 
146. 1B5 521 D a 5b JL 46 20 0 
147. 1B5 521 D a 5b JS 46 40 0 
148. 1B5 521 D a 5b TPS 46 30 0 
149. 1B5 521 D a 5c AK 48 50 0 
150. 1B5 521 D a 5c JS 48 40 0 
151. 1B5 521 D a 5c TPS 48 10 0 
152. 1B5 521 G a 7a AK 70 10 0 
153. 1B5 521 G a 7a JS 70 90 0 
154. 1B5 521 G a 7b AK 68 35 0 
155. 1B5 521 G a 7b JS 68 65 0 
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C.2.6. Ostatní půda 
 
Půdy spadající do kategorie �ostatní� tvoří  jen  men�í část zájmového území, neboť se 

a� na výjimky se jedná o pozemky mající vztah k zastavěné plo�e. Vzhledem ke svému 
charakteru zkapacitněný obchvat vyu�ije předev�ím náspy stávající komunikace, tzn. plochy 
ji� dříve vyjmuté z LPF a ZPF. 

 
C.2.7. Horninové prostředí 
 
C.2.7.1. Geomorfologické členění zájmového území 
 
Provincie Česká vysočina 
Soustava   VI Česká tabule 
Podsoustava (oblast)  VIB Středočeská tabule 
Celek     VIB-1 Dolnooharská tabule  
Podcelek     VIB-1A Hazmburská tabule 
Okrsek       VIB-1A-b Lene�ický úval 
        VIB-1A-c Cítolibská pahorkatina 
Soustava   III Kru�nohorská 
Podsoustava (oblast)  IIIB Podkru�nohorsá 
Celek     IIIB-3 Mostecká pánev  
Podcelek     IIIB-3A �atecká pánev 
Okrsek       IIIB-3A-d Libočanský úval 

IIIB-3A-e Bla�imská plo�ina 
 
C.2.7.2. Geomorfologická charakteristika 
Zájmové území le�í na předělu dvou geomorfologických soustav a je tudí� 

geomorfologicky heterogenní. Od jihovýchodu sem v prostoru obce Březno zasahuje Česká 
tabule (VI), od SZ soustava Kru�nohorská (III), pokrývající naprostou vět�inu zájmového 
území. Hranice le�í poblí� soutoku Chomutovky a Ohře. 

Česká tabule sem zasahuje Hazmburskou tabulí (VIB-1A) resp. jejími okrsky 
Cítolibskou pahorkatinou (VIB-1A-c) od východu a Lene�ickým úvalem (VIB-1A-b) od 
severovýchodu. 

Hazmburskou tabuli lze charakterizovat jako členitou pahorkatinu s vý�kovou členitostí 
tvořenou turonskými a� koniackými slínovci a písčitými slínovci a třetihorními vulkanity. 
Okrsek Cítolibské pahorkatiny je členitou pahorkatinou vzniklou na tektonicky silně 
poru�ených spodnoturonských písčitých slínovcích a spongilitech, středoturonských 
slínovcích a cenomanských pískovcích. 

Okrsek Lene�ický úval se rozkládá se ve střední části Hazmburské tabule. Jedná se o 
protáhlou erozní sní�eninu v tektonicky pokleslém pooharském zlomovém pásmu na 
turonských a� koniackých slínovcích a vápnitých jílovcích s mělkými, rozevřenými údolími 
Ohře a přítoků s výraznými nivami (při Ohři s obna�enými strmými nárazovými svahy, 
meandry a mrtvými rameny) a středopleistocenními terasami. Místy vznikly pleistocenní 
kryopedimenty. Ohře zde protéká teprve od sklonku star�ího pleistocénu. Úval je nepatrně a� 
málo zalesněn. 

Zájmové území západně od Postoloprt nále�í do celku Mostecké pánve (IIIB-3), resp. 
jejího podcelku � �atecká pánev (IIIB-3A). Mostecká pánev je tektonickou sní�eninou v sv. 
křídle podkru�nohorského prolomu, prota�ená ve směru JZ � SV (v délce 80 km). Je tvořena 
jezerními sedimenty třetihorní severočeské pánve. Dno představuje pahorkatinu a� plo�inu 
s erozně denudačním a akumulačním reliéfem zarovnaných povrchů, říčních teras, 
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proluviálních ku�elů a svahových údolí vodních toků. Povrch sklánějící se od Z k V je 
poru�en četnými antropogenními tvary, zejména hnědouhelnými lomy. 

�atecká pánev tvoří J a V část Mostecké pánve. Má ráz členité pahorkatiny s vý�kovou 
členitostí 50 � 150 m (střední vý�ka činní 270,9 m). Tvoří ji předev�ím jíly a písky s uhelnými 
slojemi, méně vulkanickými, svrchnokřídovými a krystalinickými horninami, na vět�ině 
území překryté čtvrtohorními sedimenty různé geneze. Převládá akumulační, méně erozně 
denudační reliéf říčních teras, údolních niv, náplavových ku�elů, denudačních plo�in, 
kryopedimentů, erozních a denudačních svahů poru�ených sesuvy, vulkanických suků a 
pokryvů spra�í. V pánvi jsou hojné antropogenní tvary (pískovny, místy hnědouhelné lomy). 
Území pánve se vyznačuje četnými změnami ve směrech vodních toků v povodí Ohře. 

�atecká pánev do zájmového území vstupuje dvěma okrsky: v �irokém pásu podél Ohře 
JZ od Postoloprt Libočanským úvalem (IIIB-3A-d) a Z od Postoloprt le�í vět�ina trasy 
obchvatu v Bla�imské plo�ině (IIIB-3A-e). 

Libočanský úval le�í se střední části �atecké pánve. Je tvořen miocenními písky a jíly a 
kvartérními říčními sedimenty. Představuje �iroké údolí Ohře směrem V � Z, jeho� hloubka 
zaříznutí do plo�in staropleistocenních teras se zmen�uje od Z k V. Úval je charakterizován 
ni��ími staropleistocenními a zejména středopleistocenními říčními terasami, údolními 
nivami, opu�těnými údolními meandry, okrouhlíky, místy okrajovými kryopedimenty a 
četnými sesuvy na údolních svazích. Prostor je nepatrně zalesněn dubovými a smrkovými 
porosty. 

Bla�imská plo�ina le�í v SV části �atecké pánve. Jedná se o členitou pahorkatinu 
vytvořenou erozně akumulačními procesy Ohře a levých přítoků na miocenních jezerních 
jílech a píscích s uhelnými slojemi. Charakteristický je erozně akumulační reliéf 
staropleistocenních teras Ohře, vět�inou zakrytých spra�ovými pokryvy, rozbrázděnými 
�irokými údolími řídké vodní sítě. Bla�imská plo�ina je jen nepatrně zalesněna a převládá 
orná půda. Místy lze pozorovat antropogenní tvary. 

(data viz Demek a kol. 1987) 
Terén, kudy prochází obchvat je mimo údolí Chomutovky plochý, předev�ím na západě 

a jihozápadě. Rovinatá tabule má nadmořské vý�ky 247 - 219 m.n m. Nejvý�e polo�ený 
prostor le�í v úpatí Břvanského vrchu (241 m n.m.) a při komunikaci II/250 (247 m.n.m.) 

Chomutovka protéká v hlubokém zářezu ve vý�kách cca od 196 - 198 m.n.m. Nejní�e 
polo�ené místo le�í tam, kde Ohře, vytvářející �irokou nivu opou�tí zájmové území. 

 
C.2.7.3. Geologické poměry zájmového území 
Nejstar�ím geologickým útvarem v trase je paleozoikum. To je zde zastoupeno líňským 

souvrstvím permského stáří. Toto souvrství v rámci zájmového území nikde nevystupuje na 
povrch. Permské horniny tvoří podlo�í mlad�ího křídového útvaru. 

Křídové ulo�eniny nále�í jihozápadnímu křídlu české křídové pánve. Jsou stáří 
cenomanského, turonského a coniackého. Zastoupeny jsou zde souvrství, jizerské, teplické 
březenské a vrstvy rohatecké. Křídový komplex je nezvrásněný, subhorizontálně ulo�ený, 
místy poru�ený radiální kernou tektonikou. Převa�ujícími horninami jsou klastické sedimenty, 
pískovce, prachovce a slínovce, místy vápnité nebo glaukonitické. Dal�ími litologickými typy 
zejména v březenském, teplickém a jizerském souvrství jsou jílovce. 

Po překonání �iroké údolní nivy Ohře u Postoloprt vstupuje trasa do oblasti terciérních 
pánví. V údolí Chomutovky vystupuje mostecké souvrství. To je zde převá�ně v písčitém a 
jílovitém vývoji. 

Samotná trasa obchvatu západně od Pře�tic vede kvartérními pokryvy, zastoupenými 
pestrou �kálou sedimentů, fluviálního, deluviálního, eolického a antropogenního původu. 
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Fluviální sedimenty jsou jednak terasy Ohře a men�ích toků, jednak aluviální výplně 
jejich údolí. Jedná se kupříkladu i o nivu Chomutovky vyplněnou kvartérními aluviálními 
písčitými hlínami a� hlinitými písky. 

Terasy jsou v trase vyvinuty v několika stupních. Podle charakteru a procentuálního 
podílu klastické slo�ky to jsou písky se �těrkem, písčité �těrky a �těrky dobře zrněné. 
Aluviální výplň údolí Ohře a ostatních men�ích toků je tvořena písčitými hlínami a hlinitými 
písky s vlo�kami �těrků, jílů a bahnitými polohami. 

Eolické sedimenty mají na celém území velké plo�né roz�íření a dosahují i značných 
mocností. Při zemních pracích budou zasti�eny jednak čisté, porézní vápenité spra�e, jednak 
spra�ové hlíny s kolísajícím podílem zvětralin skalního podkladu, převá�ně křídového stáří. 

Deluviální sedimenty odpovídají svou litologií charakteru zvětralin skalního podkladu, 
jejich� přemístěním vznikly. Převá�ně se jedná o jílovité a písčité hlíny, méně jíly a písky. 
Téměř v�dy obsahují úlomky zvětralých hornin skalního podkladu.  

Antropogenní sedimenty jsou v území tvořeny jednak zeminami ulo�enými do 
vytě�ených prostor v rámci jejich rekultivace, jednak navá�kami komunálního odpadu. Z nich 
nejrozsáhlej�í jsou západně od Postoloprt. Rozsáhlé rekultivované prostory zaplněné převá�ně 
zeminami jsou rovně� v okolí Postoloprt. 

 
C.2.7.4. In�enýrsko-geologická charakteristika horninového prostředí v 

zájmovém území 
Sedimenty druhohorního stáří jsou zastoupeny cenomanem a turonem a jsou výhradně 

sedimentárními horninami. Ve spodněj�ích polohách se vyskytují předev�ím pískovce, 
prachovce a jílovce, vy��í polohy jsou elinické a přecházejí do jílovitých vápenců. Zdravé a 
nezvětralé pískovce a arkózy bývají pevné, deskovitě odlučné a mají střední a� vysokou 
pevnost s hodnotami 15 � 100 MPa. Představují suchou, únosnou, dobře a� obtí�ně 
rozpojitelnou základovou půdu. V závislosti na pevnosti a charakteru tmelu podléhají 
zvětrávacím procesům a mění se v písek, jílovitý písek a� hlínu. Mocnost zvětralého plá�tě 
mů�e být a� 4 m, slabě navětralé horniny se v�ak vyskytují v hloubkách desítek metrů. 

Vápnité jílovce, slínovce a jílovité vápence mají ni��í pevnost a patří mezi poloskalní 
horniny. Jsou řazeny do čtvrté a� páté třídy a hodnoty pevnosti se pohybují v rozmezí 10 � 50 
MPa. V navětralém stavu patří mezi dobré základové půdy se střední rozpojitelností. Jsou 
v�ak méně odolné vůči větrání, rozpadají se tence deskovitě podle ploch vrstevnatosti a 
konečným produktem rozpadu jsou jílovité a� jílovitopísčité hlíny v suchém stavu poměrně 
tuhé a pevné. Zvětrávání zasahuje do hloubky kolem 5 m. Z hlediska zakládání v�ak mají řadu 
nepříznivých vlastností pro svou objemovou nestálost, rozbřídavost a náchylnost k sesouvání.  

Třetihorní podklad je tvořen jednak čediči, které jsou stejně jako �uly obtí�ně 
rozpojitelné a vyznačují se velmi vysokou pevností nad 150 MPa. Jsou řazeny do poslední 
pevnostní třídy. Tvoří zpravidla morfologicky produktivní útvary a jen málokdy slou�í pro 
zakládání staveb. Rozpadají se balvanitě, typická je pro ně �esterečná odlučnost, která vychází 
z četných puklin. K rozpadu dochází a� po velmi dlouhé době. Podklad dále tvoří tufické 
horniny. Jejich pevnost je podstatně ni��í. Vyskytují se v�ak polohy silně zpevněné 
s hodnotami a� 100 MPa, převa�ují v�ak poměrně lehce a� středně rozpojitelné horniny 
s pevností kolem 5 MPa.  Lehce podléhají zvětrávání a mění se v jílovité zeminy s podmíněně 
vhodnou a� nevhodnou základovou půdou. K jejich �patným vlastnostem patří schopnost 
rozbřídání, bobtnavost a náchylnost k sesuvům. 

Kvartérní pokryvné útvary mají pro zakládání staveb velký význam, poněvad� pokrývají 
prakticky v�echny star�í útvary a bezprostředně se dotýkají téměř v�ech staveb. Kvartérní 
terasové �těrky a písky se v zájmovém území vyskytují ve více stupních. Jejich mocnost se 
pohybuje v rozmezí 2 � 10 m, zřídka více. Často bývají zahliněné a jejich vhodnost pro 
zakládání se tím zvy�uje. Pokud jsou suché, poskytují poměrně dobré a únosné základové 
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půdy lehce a� středně rozpojitelné a dobře propustné. Hladina podzemní vody se zpravidla 
vyskytuje jen při jejich bázi, sedimenty údolních teras v�ak bývají často zvodnělé v celé 
mocnosti. 

Spra�e a spra�ové hlíny pokrývají nesouvisle jak terasy, tak i sedimenty star�ích útvarů. 
Jejich mocnost se bě�ně pohybuje kolem 1 � 2 m, ojediněle a� přes 5 m. Pro zakládání mají 
poměrně malou důle�itost, poskytují podmínečně vhodnou základovou půdu. 

Na svahových sedimentech se projevuje slo�ení hornin v jejich podlo�í. Jedná se 
převá�ně o hlinitopísčité sedimenty, vyskytující se na horninách písčitých sedimentárního 
původu a dále o horniny hlinitokamenité. Hlinitojílovité svahoviny pokrývají svahy křídových 
slínovců a jílovitých vápenců. Jejich mocnost bývá kolem 2 m, při úpatí svahů v�ak podstatně 
vy��í. Svahové sedimenty představují nehomogenní základovou půdu v rozsahu jílovitých a� 
kamenitých částí poměrně silně a nerovnoměrně stlačitelnou. 

Pevnost v�ech kvartérních zemin bývá nízká, jsou řazeny do prvé a� druhé třídy, 
v suchém a pevném stavu i do třídy třetí. Jedná se o zeminy sypké, rypné a� kopné, jejich 
pevnost se pohybuje od nuly do max 10 MPa.  

 
C.2.7.5. Geodynamické procesy 
 
C.2.7.5.1. Říční a svahová eroze, akumulace 
Významná říční a svahová eroze se v zájmovém území nevyskytuje. V toku Ohře 

v oblasti zájmového území nedochází k významněj�ímu vymílání koryta, které je zde navíc 
uměle zpevněno. V nivě Ohře dochází při záplavách k ukládání nánosu, nejedná se v�ak o 
významné mno�ství � mimo jiné i pro vý�e zmíněnou regulaci koryta. 

 
C.2.7.5.2. Svahové pohyby  
Svahové pohyby jsou časté v místech střídání zrnitostně odli�ných hornin. Zvlá�tě 

střídání jemnozrnných jílovců a pískovců způsobuje svahové pohyby typů plo�ných a 
proudových sesuvů často s rotačními smykovými plochami. Výskyty podzemních i 
povrchových vod, které se soustřeďují na vrstevních plochách, pomáhají vytvořit z vrstev jílů 
hladkou kluznou plochu, po které tvrd�í lavice písků vlivem gravitace sjí�dějí do údolí. 

V zájmovém území se nachází velké mno�ství sesuvů, které jsou lokalizovány 
předev�ím v údolí Chomutovky, v prostoru obce Březno a jihozápadně od Postoloprt.  
 
Sesuvy uvnitř či v těsné blízkosti zájmového území 
č. č. ze 

zdroje 
map. list. lokalita aktivita délka x �ířka 

(m) 
plocha  
(m2) 

1 442 12-11 Bitozeves P 50 x 600 27.533 
2 443 12-11 Bitozeves P 110 x 100 5.062 
3 444 12-12 Bitozeves P 60 x 150 5.229 
4 445 12-11 Bitozeves P 20 x 50  
5 446 12-12 Seménkovice P 50 x 70  
6 447 12-12 Seletice P 70 x 400 16.356 
7 448 12-12 Rvenice P 50 x 600 20.477 
8 439 12-12 Postoloprty P 100 x 220 18.951 
9 438 12-12 Postoloprty S 200 x 700 122.540 
10 437 12-12 Postoloprty A 150 x 300 29.387 
11 449 12-12 Břerno u Postoloprt A 300 x 1.300 159.387 
12 450 12-12 Břerno u Postoloprt P 50 x 100  
13 451 12-12 Břerno u Postoloprt P 40 x 80  
Poznámka: A = aktivní, P = potenciální, S = stabilizovaný 
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Číslo zdroje = registr sesuvných území (Geofond) 
 

Sesuvy v zájmovém území nepředstavují vzhledem ke svému umístění výrazněj�í riziko 
či překá�ku pro stavbu obchvatu. Pouze varianta B severně od Postoloprt prochází sesuvným 
územím.  

 
C.2.7.5.3. Krasové jevy  
V zájmovém území nebyly pozorovány �ádné krasové jevy. 
 
C.2.7.5.4. Zvětrávání  
V zájmovém území se nevyskytují výrazné lokality s fosilním větráním ani kaolinizací.  
 
C.2.7.6. Antropogenní procesy (důlní činnost, odvaly, skládky) 
 

Poddolovaná území uvnitř či v těsné blízkosti zájmového území 
č. č. ze 

zdroje 
map. list. lokalita konec tě�by plocha 

(ha) 
přesnost 

lokalizace 
surovina 

1 16 12-12 Rvenice do 19 stol. 281,7 P Pa 
2 21 12-12 Vrbka do 19 stol. 381,0 P Pa 
3 17 12-12 Postoloprty do 19 stol. 443,5 P Pa 
4 19 12-12 Březno do 19 stol. 53,1 P Pa 
5 86 12-11 Bitozeves do 19 stol. 207,6 P Pa 
6 85 12-11 Li�any do 19 stol. 59,1 P Pa 

Poznámka:  přesnost lokalizace P = přesná 
     MP = méně přesná 
     N = nepřesná 
  tě�ená surovina Pa = paliva 

    Ne = nepaliva 
Číslo zdroje = registr poddolovaných území (Geofond) 

 
Západně od Postoloprt po obou stranách stávající silnice I/7 se nachází rozlehlé 

vytě�ené a rekultivované území po tě�bě �těrkopísků. A� do roku 1995 sem byl ukládán 
komunální odpad města Postoloprty (severně od stávající silnice I/7, k.ú. Rvenice). 
V současnosti je odpad odvá�en do Jirkova či Mostu. Východně od této rekultivované skládky 
je stále provozována skládka výkopových zemin. 

 
C.2.7.7. In�enýrsko-geologické podmínky výstavby 
Od ukončení obchvatu Loun je trasa v krátkém úseku vedena po sedimentech terciéru a 

zvětralinách křídových jílovců. Tyto zeminy charakteru písčitých jílů a jílovitých písků patří 
do IV. a V., v případě písků i do III. skupiny. 

V dal�ím úseku vstupuje trasa do �iroké nivy Ohře. Ta je vyplněna písčitými jíly a 
písky, místy se �těrkem. Zde, s ohledem na vý�kovou úroveň terénu, lze předpokládat spí�e 
stavbu mostních objektů a vy��ích náspů. V ka�dém případě to bude jeden z nejnáročněj�ích 
úseků trasy. 

V dal�ím dlouhém úseku se v trase střídají písčité �těrky řazené do I. a II. skupiny a 
spra�e a jílovité hlíny řazené do VIII. a� IX. skupiny. Tento úsek končí a� západně za 
hranicemi zájmového území. (údaje viz Král a kol. 1996) 
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C.2.7.8. Radonové riziko 
Z hlediska radonového rizika obsahují v�echny horniny určité mno�ství 238U. Jedná se 

o stopové mno�ství uranu udávané v jednotkách ppm. Uran se přirozeným radioaktivním 
rozpadem mění na 226 Ra. Následujícím členem rozpadové řady je radon 222 Rn. 

Radon je bezbarvý plyn neposti�itelný lidskými smysly. Uvolňuje se ze zrn podlo�í 
nebo různých materiálů do meziprostoru, tedy dutin, odkud mů�e vnikat do sklepů a přízemí 
budov. Pohyb plynu je způsoben rozdílem teplot a tlaku mezi půdním vzduchem a vzduchem 
uvnitř budov. 

Radon není stabilním izotopem. Radioaktivním rozpadem se dále mění na izotopy 
polonia a vizmutu, které jsou kovové povahy. Ty se vá�ou na aerosolové částice ovzdu�í a 
pak jsou lidmi vdechovány. Při vy��í koncentraci působí jako vnitřní zářiče a způsobují 
v organismu vznik mutagenních změn a mohou iniciovat karcinomy plic. Radon mů�e 
pocházet z půdního vzduchu, podzemních vod či stavebních hmot. 

Na akumulaci a výskyt radonu jsou náchylná území s pestrým vývojem kvartérních 
sedimentů a rovně� materiály říčních teras s vysokým podílem valounů granitoidů. Rovně� 
tektonické poruchy mají vliv na výskyt radonu. 

Dle mapy radonového rizika převa�uje v zájmovém území nízké a� střední radonové 
riziko, jedná se v�ak o velmi generalizovaný odhad. Vzhledem k velké mocnosti pokryvů je 
prozkoumanost dané oblasti velmi nízká.  

 
C.2.8. Přírodní zdroje 
 
Zdroje vyhrazených nerostů (výhradní lo�iska) jsou jako neobnovitelný zdroj a součást 

potenciálu území chráněna podle zákona 439/1992 Sb. (horní zákon) před znehodnocením. 
Zájmové území, předev�ím oblast severně a západně od Postoloprt, je z velké části 

pokryto lo�isky nerostných surovin.  
Za odbočkou na Březno je obchvat kolem Postoloprt veden územím, kde jsou lo�iska 

�těrkopísku (5253900), rozsáhlá poddolovaná území po tě�bě hnědého uhlí a několik 
zavezených a rekultivovaných tě�eben �těrkopísku.  

Severovýchodně od Postoloprt  le�í lo�isko �těrkopísku (5253600) a severně od města se 
nacházejí v okolí lokality Vrba výhradní lo�isko hnědého uhlí Vrbka (B3080300) evidované 
v Bilanci zásob nerostných surovin ČR, překryté nevýhradním lo�iskem �těrkopísků 
(5253300), které je nyní tě�eno. Dal�í tři malá evidovaná nevýhradní lo�iska �těrkopísku 
(5236400, 6236500, 5236600) le�í těsně na západ. Od severu sem zasahuje CHLÚ Rvenice 
(01380000) (�těrkopísky). Bilancované lo�isko (B3013800) bylo ji� v minulosti tě�eno. 
Přetě�ené plochy jsou rekultivovány na ornou půdu. V západní části CHLÚ je stanoven 
dobývací prostor (DP71039) a probíhá zde tě�ba s předpokládanou rekultivací na ornou půdu. 
Od západu na severním břehu Chomutovky zasahuje k obci Seménkovice lo�isko �těrkopísků 
(5252500). 

Poněkud ji�něji, v trase stávající I/7 le�í lo�iska �těrkopísků (5253700 a 5252900), mezi 
nimi je evidované nevýhradní lo�isko �těrkopísků (3013801). 

Jihozápadně od Postoloprt le�í malé lo�isko �těrkopísků (5253800). 
Před kři�ovatkou se silnicí �atec � Břvany je po levé straně stávající silnice I/7 rozsáhlé 

bilancované lo�isko �těrkopísků (B3036600), které se směrem od Lí�an tě�í (jsou zde tři 
dobývací prostory - 70953, 70943, 70261). Toto lo�isko přichází v úvahu jako zdroj materiálu 
pro zemní těleso komunikace, případně i podsypné vrstvy. Vytě�ené prostory by pak mohly 
být vyu�ity jako dočasné nebo trvalé skládky. 

V podstatě v celém úseku je mo�no očekávat staré důlní práce (selské tě�by) na uhlí. 
Potenciální rozsah tě�by nerostných surovin pokrývá téměř celou nyní zemědělsky 

vyu�ívanou rovinu  na severozápadě a okrajem zasahuje i do údolí Chomutovky. 
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Lo�iska nerostných surovin v zájmovém území a v jeho blízkosti 
Číslo 
lo�iska 

Název lo�iska  
Název DP 
Název CHLÚ  

Dr�itel 
průzkumových 
nebo tě�ebních 
práv resp. 
správce 

Surovinový 
druh 
Zásoby v 1000 
MT 

Stav vyu�ití 
Způsob tě�by 

Chráněná 
plocha   (ha) 

5252500 Bitozeves - Vidovle  �těrkopísky   
B3 013800 
DP71039 
01380000 

Rvenice 
Rvenice 
CHLÚ Rvenice 

Severokámen 
Liberec 

�těrkopísky 
B 2816 
N 1535 

Dosud netě�eno, 
rezerva 

43,36 

5236400 Rvenice I  �těrkopísky   
5236500 Rvenice II  �těrkopísky   
5236600 Rvenice III  �těrkopísky   
B3 080300 
08030000 

Vrbka 
CHLÚ Vrbka u Postol. 

M�P ČR hnědé uhlí 
B 14745 
N 4031 

Dosud netě�eno 315,79 

5253300 Vrbka - Postoloprty  �těrkopísky   
5253600 Postoloprty � Pod vinicí  �těrkopísky   
5253700 Postoloprty severozápad  �těrkopísky   
D3 013801 Postoloprty - Rvenice  �těrkopísky   
5252900 Seménkovice - Jih  �těrkopísky   
5252800 Bitozeves - 

Seménkovice 
 �těrkopísky   

B3 036600 
DP70261 
DP70943 
00360000 

Li�any I 
Li�any 
Li�any I 
CHLÚ Li�any 

Montostav 
Praha 

�těrkopísky 
�těrkopísky 
�těrkopísky 
B 2297 N 1679

Tě�eno 
povrchově 

51,96 

5253900 Malnice  �těrkopísky   
Poznámka: data včetně číslování lo�isek viz registr lo�isek � Geofond 
B = bilancované lo�isko (výhradní) 
D = evidované nevýhradní lo�isko 
DP = dobývací prostor 
CHLÚ = chráněné lo�iskové území 

 
C.2.9. Fauna a flora 
 
C.2.9.1. Obecná charakteristika zájmového území 
Vět�inu zájmového území tvoří agroekosystémy  v nich� převládají jednak synantropní 

druhy vyhledávající lidskou přítomnost a dále druhy s �irokou ekologickou valencí, schopné 
pře�ívat v intenzivně obhospodařované polní krajině. Významné plochy zabírají i lidská sídla 
s typickou faunou, která je v případě Postoloprt ovlivněna nivou říčky Chomutovky. Ze 
zoologického i botanického  hlediska jsou významné předev�ím porosty v údolí  Chomutovky 
a nivě řeky Ohře. Zoologicky cenné jsou staré vysokokmenné sady při silnici mezi 
Postoloprty a Lene�icemi. Lesy severně od Postoloprt mají vzhledem ke své  pozměněné 
skladbě i částečně ochuzenou faunu a flóru. Řada druhů �ivočichů osidluje i oba rozsáhlé 
zemědělské areály v zájmovém území a četné zahrádkářské kolonie. 

Faunu v zájmovém území ovlivňují i velmi cenné lokality nacházející se ji� za jeho 
hranicí. Jedná se o druhotně vzniklé biotopy v pískovně Seník a předev�ím o významnou 
ornitologickou lokalitu Lene�ický rybník. 

 
C.2.9.2. Fauna 
V agrobiocenóze jsou z �ivočichů typičtí zejména zástupci bezobratlých - motýli, 

brouci, pavouci. Typickým ptákem je zde skřivan polní (Alauda arvensis), strnad obecný 
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(Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis). Z dravců zde pravidelně loví káně 
lesní (Buteo buteo) a po�tolka obecná (Falco tinnunculus). Savce zastupuje je�ek západní 
(Erinaceus europaeus), krtek obecný (Talpa europaea), rejsek obecný (Sorex araneus), rejsek 
malý (Sorex minutus).  

Křovinaté porosty na přilehlých svazích říčky Chomutovky osidluje řada druhů 
hmyzo�ravých ptáků, jako např. pěnice černohlavá (Sylvia atricala), pěnice hnědokrká (Sylvia 
communis), pěnice slavíková (Sylvia borin), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), budníček 
men�í (Phylloscopus collybita) a budníček vět�í (Phylloscopus trochilus). 

V lesích severně od Postoloprt se vyskytuje např. strakapoud velký ( Dendrocopos 
major ), brhlík lesní ( Sitta europaea ), holub hřivnáč nebo červenka obecná (Erithacus 
rubecula). 

Na svazích se starými vysokokmennými sady byl pozorován např.  ťuhýk obecný ( 
Lanius excubitor ), kalous u�atý ( Asio otus ) lovící krahujec obecný ( Accipiter nisus ),  a  
je�těrka obecná (Lacerta agilis). 

V porostech v nivách řeky Ohře a Chmutovky byla pozorována �luna zelená ( Picus 
viridis ),  �luva hajní ( Oriolus oriolus ), kukačka obecná ( Cuculus canorus ) a u�ovka 
obojková ( Natrix natrix ). 

Rybníčky u �elezniční trati na ji�ním okrají Postoloprt osidluje populace skokanů 
skřehotavých ( Rana ridibunda ). 

Zemědělské areály jsou hnízdi�těm vla�tovky obecné ( Hirundo rustica ), jiřičky obecné 
( Delichon urbica ) a  po�tolky obecné ( Falco tinunculus ).  

Následující tabulka sumarizuje informace o výskytu �ivočichů v zájmovém území a 
v jeho blízkosti. Tabulka shrnuje předev�ím vlastní pozorování a částečně i  literárání 
zdroje.Vyznačena je přítomnost druhů chráněné dle vyhlá�ky M�P ČR 395/1992 Sb. 
 
Druh Stupeň 

ohro�ení 
Poznámka 

Ptáci (Aves)   
volavka popelavá ( Ardea cinerea )  loví v okolí Ohře, v pískovně Seník a jejím 

okolí 
volavka bílá  ( Egretta alba )  SO přelet pře ZÚ  na Lene�ický rybník 
labuť velký ( Cygnus olor )  Ohře, přelet pře ZÚ  na Lene�ický rybník 
kachna divoká (Anas platyrhynchos)   
luňák červený (Milvus milvus) KO nad polními pozemky v okolí Bítozevse 

v období tahu 
moták pochop (Circus aeruginosus) O lov nad polními pozemky  
káně lesní (Buteo buteo)   
po�tolka obecná ( Falco tinunculus )  hnízdění v Postoloprtech a Březně 
krahujec obecný (Accipiter nisus) SO  
ba�ant obecný (Phasianus colchicus)   
čejka chocholatá (Vanellus vanellus)  na polích v okolí Ohře v době tahu 
slučka malá ( Lymnocryptes minimus )  tah - několik ex. pozorováno na okraji ZÚ u 

pískovny Seník 
kulík říční ( Charadrius dubius )  Břehy Ohře 
jespák obecný ( Calidris alpina )  tah - několik ex. pozorováno na okraji ZÚ u 

pískovny Seník 
racek chechtavý  ( Larus ridibundus )  kolonie za hranicí ZÚ na Lene�ickém rybníce, 

v ZÚ sběr potravy  
holub domácí (Columba livia f. domestica)  Postoloprty 
holub hřivnáč (Columba palumbus)  hnízdění v lesích ZÚ i ve městě Postoloprty 
hrdlička divoká (Stroptopelia turtur)  ojediněle ve starých vysokokmenných sadech 
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)  Postoloprty 
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kukačka obecná ( Cuculus canorus )   
kalous u�atý ( Asio otus )  staré vysokokmenné sady 
rorýs obecný (Apus apus) O Postoloprty 
ledňáček říční ( Alcedo athis )  Ohře, vodní plochy na okraji pískovny Seník, 

hnízdění nezji�těno 
�luna zelená ( Picus viridis )  hojná, porosty při Ohři, lesy na severním 

okraji Postoloprt, údolí Chomutovky 
strakapoud velký ( Dendrocopos major )  hojný 
strakapoud malý ( Dendrocopos minor )  staré vysokokmenné sady u silnice na 

Lene�ice (jedno pozorování) 
skřivan polní (Alauda arvensis)   
vla�tovka obecná (Hirundo rustica) O zemědělské areály 
jiřička obecná (  Delichon urbica )  zemědělské areály, obce 
lindu�ka lesní ( Anthus trivialis )   
konipas bílý (Motacilla alba)   
konipas horský ( Motacilla flava )   
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)   
pěvu�ka modrá ( Prunella modularis )   
červenka obecná (Erithacus rubecula)   
rehek domácí (Phoenicurus ochrurus)   
drozd kvíčala (Turdus pilaris)   
drozd zpěvný (Turdus philomelos)   
kos černý (Turdus turdus)   
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilia)  hojná 
pěnice hnědokrká (Sylvia communis)   
pěnice pokřovní (Sylvia curucua)  �ivé ploty v Postoloprtech, křoviny na hraně 

údolí Chomutovky 
pěnice slavíková (Sylvia borin)   
cvrčilka říční ( Locustell fluviatilis )  porosty podél Ohře 
rákosník obecný (Acrocephalus 
scirpaceus) 

 malé rákosiny u pískovny Seník 

rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)  ruderální porosty v okolí zemědělského areálu 
Postoloprty 

sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)  niva Chomutovky a Ohře 
budníček men�í (Phylloscopus collybita)   
budníček vět�í (Phylloscopus trochilus)   
králíček obecný ( Regulus regulus )   
lejsek �edý O listnaté porosty sevřené �elezničními tratěmi 

ji�ně od Postoloprt 
sýkora babka (Parus palustris)   
sýkora koňadra (Parus major)   
sýkora modřinka (Parus caeruleus)   
mlynařík dlouhoocasý ( Aegithalos 
caudatus ) 

  

brhlík lesní (Sitta europaea)   
�oupálek krátkoprstý (Certhia 
brachydactyla) 

  

ťuhýk obecný (Lanius collurio) O Vysokokmenné svahy při silnici na Lene�ice 
straka obecná (Pica pica)   
sojka obecná (Garrulus glandarius)   
havran polní (Corvus frugilegus)   
�paček obecný (Sturnus vulgaris)   
�luva hajní (Oriolus oriolus) SO  
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vrabec domácí (Passer domesticus)   
vrabec polní (Passer montanus)   
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   
konopka obecná (Carduelis cannabina)   
stehlík obecný (Carduelis carduelis)   
zvonek zelený ( Carduelis chloris )   
zvonohlík zahradní ( Serinus serinus )   
hýl obecný ( Pyrrhula pyrrhula )   
dlask tlustozobý ( Coccothraustes 
coccothraustes ) 

  

strnad obecný (Emberiza citrinella)   
strnad rákosní ( Emberizza scheniclus )   
Savci (Mammalia)   
rejsek obecný (Sorex araneus)   
rejsek malý (Sorex minutus)   
bělozubka �edá ( Crocidura suaveolens )   
rejsec vodní ( Neomys fodiens )   
kuna skalní ( Martes foina )   
lasice kolčava ( Mustela nivalis )   
hrabo� polní (Microtus arvalis)   
norník rudý ( Clethrionomys glareolus )   
my�ice křovinná ( Apodemus sylvaticus )   
my�ice lesní ( Apodemus flavicollis )   
krysa potkan ( Rattus norvegicus )   
zajíc polní (Lepus europaeus)   
krtek obecný (Talpa europaea)   
srnec obecný (Capreolus capreolus)   
prase divoké ( Sus scrofa )   
Plazi (Reptilia)   
slepý� křehký ( Anguis fragilis ) SO svahy údolí Chomutovky, vysokokmenné 

sady 
je�těrka obecná ( Lacerta agilis ) SO náspy �elezniční trati, násep přívodní 

komunikace k Postoloprtům, svahy údolí 
Chomutovky, vysokokmenné sady 

U�ovka obojková ( Natrix natrix ) O  
Oboj�ivelníci (Amphibia)   
čolek velký ( Triturus cristatus ) KO pískovna Seník, tůně u paty svahu u silnice na 

Lene�ice  
ropucha obecná (Bufo bufo) O pískovna Seník 
skokan hnědý (Rana temporaria)  pískovna Seník 
skokan skřehotavý (Rana ridibunda) KO rybníčky na ji�ním okraji Postoloprt  u 

�elezniční trati 
Kategorizace podle vyhlá�ky 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
114/92 Sb., na ochranu přírody a krajiny 
 
KO � kriticky ohro�ený druh 
SO � silně  ohro�ený druh 
O  � ohro�ený druh 

 
V zájmovém území, a předev�ím v předpokládané trase vozovky, nebyla nalezena �ádná 

kupovitá mraveni�tě lesních mravenců rodu Formica. 
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C.2.9.3. Flóra 
 
C.2.9.3.1. Potencionální přirozená vegetace 
Západ zájmového území 
Potencionální přirozenou vegetací, tj. vegetací, která by s v určitém území a v určité 

časové etapě vytvořila za předpokladu vyloučení jakékoli dal�í činnosti člověka, části 
zájmového území nacházející se podél stávající silnice I/7 západně od Postoloprt, je 
černý�ová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Obsah mapovací jednotky tvoří 
stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus petrae) a habrem (Carpinus 
betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovi�tích T. platyphyllos), dubu 
letního (Quercus robur) a stanovi�tně náročněj�ích listnáčů (jasan � Fraxinus excelsior, klen � 
Acer pseudoplatanus, mléč � A. platanoides, tře�eň � Cerasus avium). Dobře vyvinuté keřové 
patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů lze nalézt pouze v prosvětlených 
porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy. 

Společenstvo je klimaxem na velké části území ČR a proto má nápadně velké spektrum 
jak jednotek maloplo�ně zastoupených, tak i kontaktních. 

Melampyro-Carpinetum se vyskytuje ve vý�kách 250 � 450 m/m. Představuje 
klimaxovou vegetaci planárního a� suprakolinního stupně s optimem výskytu ve stupni 
kolinním. V rámci uvedeného vý�kového rozpětí představuje jednotku značné ekologické 
variability. Osidluje různé tvary reliéfu � ní�inné roviny, různě orientované svahy i mírné 
terénní deprese. Půdy vznikající větráním různých geologických substrátů od kyselých hornin 
po krystalické vápence, svahoviny, spra�e nebo aluviální náplavy odpovídají různým typům. 
Nejčastěj�í jsou kambizemě (eutrofní, mezotrofní nebo oligotrofní hnědozem) s různým 
mno�stvím �ivin a velkým rozpětím acidity nebo luvizem. 

Melampyro-Carpinetum patří mezi společenstva ustupující vlivem lidské činnosti, 
zvlá�tě převodem na jehličnaté kultury. Maloplo�ně zachované lesy víceméně přirozeného 
slo�ení představují v současné době ji� vět�inou pouhé drobné fragmenty, ovlivněné 
eutrofizací v zemědělsky vyu�ívané krajině. Je v�ak třeba bezpodmínečně zachovat i tyto 
drobné lesíky a doplňovat do odlesněné krajiny rozptýlenou zeleň přirozené druhové skladby. 
Vy��í podíl zeleně v krajině je nutným předpokladem fungování v�ech procesů 
v ekosystémech, bez nich� není mo�ná úspě�ná obnova krajiny. Je třeba biologicky 
meliorovat opakované monokultury pomocí melioračních dřevin (lípa, habr) a postupně je 
převést na porosty s převahou dřevin přirozených lesů. Je nutné zcela vyloučit kultury akátů, 
provázené silnou eutrofizací stanovi�ť a expanzí nitrofilních ruderálních druhů, zcela 
potlačujících druhy přirozených lesů. 

 
Niva Ohře a prostor soutoku s Chomutovkou 
Potencionální přirozenou vegetací nivy Ohře včetně posledního úseku toku 

Chomutovky při soutoku je střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu 
s mokřadními ol�inami (Alnion glutinosa). Jedná se o společenstvo �irokých niv v kolinním 
stupni. Porůstá té� okraje slatini�ť i mírné terénní deprese s pomalu tekoucí podzemní vodou. 
Půdním typem jsou gleje, anmór či fluvizem. 

Střemchovou jaseninu tvoří třípatrové a� čtyřpatrové, druhově bohaté fytocenózy 
s dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), řidčeji s převa�ující ol�í (Alnus glutinosa, ve 
vy��ích patrech) nebo lípou srdčitou (Tilia cordata) a s častou příměsí střemchy (Padus 
avium) nebo dubu letního (Quercus robur). Také keřové patro je velmi pestré a místy velmi 
husté. Nejhojněji se v něm vyskytuje Euonymus europaea, Fraxinus excelsior a Padus avium. 
Dobře zapojené je té� bylinné patro s převahou hygrofyt a mezohygrofyt. 

Toto společenstvo úrodných, rovinných poloh patří k velmi silně ohro�eným typům 
vegetace. K redukci jeho plochy přispívá záměna přirozeného dřevinného slo�ení, mýcení a 
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převod na louky, na odvodněných pozemcích na pole a pastviny a zástavba. Nejvhodněj�í je 
vyu�ití odlesněných ploch na louky. Zakládání polí není vhodné, neboť předpokládá 
odvodnění, které silně naru�uje přirozený ráz krajiny. 

 
Nejseverněj�í část zájmového území 
Od severu zasahuje do malé části zájmového území mochnová doubrava (Potentillo 

albae-Quercetum). Vý�kové roz�íření této doubravy spadá do planárního a� kolinního stupně, 
převá�ně v intervalu nadmořských vý�ek 200 � 400 m/m. Typickými stanovi�ti jsou mírně 
skloněné báze svahů křídových plá�ťů terciérních vulkanitů Českého středohoří. Půdy jsou 
tě��ího charakteru, obvykle illimerizované (luvizemě), místy pseudooglejené nebo 
pseudogleje, řidčeji rankerové kambizemě vyvinuté na nejrůzněj�ích matečných substrátech. 

Jednotka zahrnuje druhově bohaté doubravy s dubem zimním (Quercus petraea) nebo 
letním (Q. robur), někdy mů�e být přimí�en podúrovňový habr (Carpinus betulus) nebo lípa 
srdčitá (Tilia cordata). Vzácněji i buk (Fagus sylvatica) a jeřáby (Sorbus torminalis, S. aria). 
V keřovém patru je významné zastoupení druhu Frangula alnus, častěji se vyskytuje Corylus 
avellana, Rosa sp. div. a dal�í druhy. Bylinné patro má zpravidla mozaikovitou strukturu, 
která odrá�í mikroreliéfové změny a stupeň ovlivnění podzemní vodou. 

Mochnové doubravy vykazují značnou druhovou bohatost rostlin i �ivočichů a jsou 
biotopem mnohých ohro�ených druhů. Patří v současné krajině ke společenstvům, která byla 
vzhledem ke své potenciální rozloze značně zredukována, tak�e často tvoří jen nevelké lesíky 
v zemědělské krajině. Je třeba zabránit umělé eutrofizaci porostů infiltrací hnojiv ze 
zemědělské krajiny. Rovně� je vhodné zdr�et se při lesnickém obhospodařování zavádění 
jehličnanů a dal�ích stanovi�tně cizích dřevin. 

(data viz Neuhäuslové a kol. 2001) 
 
C.2.9.3.2. Aktuální vegetace 
 
Ře�ené území je součástí Mosteckého bioregionu. Tomu odpovídá i zastoupení 

společenstev (biotopů). Fytogeograficky je území řazeno do teplé květenné oblasti - 
termofytika. Charakteristickými znaky jsou přítomnost xerotermní (tj. suchomilné a 
teplomilné) vegetace, intenzivní ovlivnění krajiny člověkem, spolu s redukcí lesa. 

Rovinatou část ře�eného území lze z hlediska flory a fauny charakterizovat jako kulturní 
step. Převládají zde jednoznačně agrobiocenózy.  

Agrobiocenózy jsou představovány prakticky výhradně ornou půdou. Bloky polí jsou 
rozčleněny zpevněnými komunikacemi. Pouze výjimečně jsou v polích meze s dřevinami 
nebo nezpevněné polní cesty.  

 Specifická společenstva se nalézají podél komunikací a podél �eleznice. Komunikace 
zájmového území jsou vět�inou lemovány doprovodnou zelení. Nejčastěji jde o do�ívající 
výsadby oře�áku královského, hru�ní, �vestek. Ojediněle se vyskytuje jasan nebo dub, 
případně akát. V okolí �eleznice místně převa�uje akát, místy jsou v�ak přítomny i cenné 
druhy dřevin: ol�e, vrba, dub, javor, lípa, jasan a dal�í. V podrostu dřevin komunikací i 
�eleznice jsou sice v men�í míře přítomni zástupci ruderálních bylinných společenstev s 
merlíkem (Chenopodium bonus-henricus), kopřivou (Utrica dioica), pelyňkem (Artemisia 
vulgaris), pcháčem (Cirsium arvense), lebedou (Atriplex nitens) a dal�ími, nejde v�ak o 
společenstva ruderální. Vzhledem k  blízkosti cenných společenstev údolí Chomutovky i 
k blízkému Českému středohoří je v doprovodné zeleni při komunikacích a podél �eleznice 
přítomna i řada cenněj�ích bylin: divizna, kakost, řepíček, řebříček, mochny, ptačinec, 
kopretina, chrastavec, kmín luční, křen polní. Z travin je přítomen nejen pýr, a třtina křovi�tní 
ale i jílek, bojínek, lipnice.  
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Doprovod komunikací a �eleznice tím představuje dosud fungující migrační cesty 
alespoň pro bě�né druhy bylin a drobných �ivočichů. V zájmovém území, které je vně údolí 
Chomutovky prakticky celé zorněno, a které je navíc pokryto lo�isky nerostů, a tím i 
předpokladem dal�í zátě�e, představují společenstva komunikací a �eleznice záchytné plochy, 
které umo�ňují minimální biologickou průchodnost území po dobu tě�eb.  

Péče o tuto zeleň roz�ířením pásů, náhradou do�ívajících dřevin a kosením je v území 
nanejvý� potřebná. 

Významně  pozitivně rozdílná  jsou společenstva údolí Chomutovky. Tyto plochy mají 
nezastupitelný význam pro utváření charakteru krajiny a zachování stanovi�ť pro prakticky 
celou �kálu biodiversity území. 

Údolí Chomutovky, le�ící mezi rozsáhlými zemědělskými hony, představuje výrazný a 
souvislý zachovalý vegetační předěl. 

 Terénním průzkumem �ir�ího území (Lafková a kol 1996) zde bylo zji�těno 592 druhů 
vy��ích rostlin. Některé byly registrovány jen jako kolektivní taxony (Crategus, Rosa, Rubus 
aj.). Z celkového počtu je 251 druhů obecně roz�ířených, 58 druhů ruderálních (Atriplex 
nitens, Lactuca serriola, Tanaceum vulgare aj.), 27 druhů je zdomácnělých (Aesculus 
hippocastaneus, Solidago canadensis aj.), do území proniká velmi nebezpečný, agresivní druh 
Reynoutria japonica. 

 O dochovalé rozmanitosti stanovi�ť svědčí 259 diagnostických druhů, z toho 111 druhů 
vzácných a 12 druhů chráněných rostlin. Úplný výčet nalezených druhů obsahuje vý�e 
citovaná práce. 

 V údolí Chomutovky na ji�ně exp. stráních byly nalezeny druhy indikující teplomilná 
travinná společenstva a to Festuca valesiaca, Astragalus danicus, Aster linosyris , Achillea 
setacea.  

 Teplomilná travinná společenstva mezofytněj�ího charakteru identifikovaná druhy 
Cirsium eriophorum, Bromus erectus, Brachypodium pinnatum a Cirsium eriophorum byla 
nalezena v severně exponovaných stráních. 

 
Výsledky terénního průzkumu 
 
Postup při provádění botanického průzkumu: Botanický průzkum byl prováděn ve 

vzdálenosti do 500 m od dvou navr�ených variant  obchvatu. Zájmové území bylo plo�ně 
prozkoumáno. Jednotlivým plochám v zájmovém území byla přiřazena hodnota botanického 
významu podle dále uvedené pětičlenné stupnice. Tyto plochy byly zakresleny do mapy.  
Prvky, které mají hodnotu 3 , 4 nebo 5 byly podrobněji popsány.  V�dy je uveden výskyt 
zvlá�tě chráněných druhů rostlin dle vyhlá�ky M�P č. 395/1992 Sb. a  druhů ohro�ených dle 
Červeného seznamu (Procházka 2001), pokud byly zji�těny.  
 
Stupnice: 
1 � lokality botanicky bezcenné, zastavěné plochy, pole, chmelnice, ruderalizovaná území 
2 � kulturní louky, kulturní lesy, významněj�í doprovodná zeleň podél komunikací, meze a 

ostatní plochy s dřevinami 
3 � přirozená bě�něj�í společenstva 
4 � vzácněj�í typy společenstev relativně zachovalé nebo bě�něj�í typy mimořádně dobře 

zachovalé 
5 � mimořádně zachovalé vzácněj�í typy společenstev 
 

Popis jednotlivých prvků: 
1 (4) � Stejnověká teplomilná doubrava na pozvolných svazích s dominantním dubem 

letním, s vtrou�enou břízou bílou a borovicí lesní, v severovýchodní části přecházející 



R7 obchvat Postoloprty                                                                    VIA Service s.r.o. 

 79
 
 

 

v suťový les. V bylinném patru se vyskytuje např. kostřava ovčí (Festuca ovina), chrastavec 
rolní (Knautia arvensis), pry�ec chvojka (Tithymalus cyparissias), kopretina chocholičnatá 
(Tanacetum corymbosum), smělek �tíhlý (Koeleria macrantha), lipnice úzkolistá (Poa 
angustifolia).  Okraj lesa je lemován mezofilními křovinami.  

2 (3) � Stejnověký lesní porost s převa�ující borovicí lesní, vtrou�eným dubem a 
zmlazujícím jasanem ztepilým. Bylinné patro s hojnou netýkavkou malokvětou (Impatiens 
parviflora) je druhově ochuzené. 

3 (3) � �irokolistý trávník na vrcholu Březeneckého vrchu o rozloze 30 m2 s výskytem 
tu�ebníku obecného (Filipendula vulgaris), kozince dánského (Astragalus danicus), řepíku 
lékařského (Agrimonia eupatoria), mochny stříbrné (Potentilla argentea), máčky ladní 
(Eryngium campestre), jetele horského (Trifolium montanum). 

Zvlá�tě chráněný druh dle vyhl. M�P č. 395/1992 Sb. � kategorie ohro�ené � kozinec 
dánský 

4 (3) � Doprovodná zeleň podél toku Ohře, tvořená topoly, roztrou�eně jasanem 
ztepilým, jilmem obecným, vrbou křehkou, křovinami s bezem černým, brslenem evropským, 
v bylinném patru s nitrofilními druhy. Podél břehů se místy vytvořily naplaveniny s chrasticí 
rákosovitou (Phalaroides arundinacea). Na pravém břehu řeky se nachází úzký pruh 
ovsíkové louky svazu Arrhenatherion. 

5 (4) � Pás střemchové jaseniny Pruno-Fraxinetum se slepým ramenem táhnoucí se 
podél toku Ohře, s jasanem ztepilým, vrbami, jilmem obecným, dubem, bezem černým a 
nitrofilními druhy rostlin � kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), netýkavkou nedůtklivou 
(Impatiens noli-tangere), chmelem otáčivým (Humulus lupulus).  

6 (3) � Rákosina s dominantním rákosem obecným (Phragmites australis) 
v neobhospodařované části bývalého pole. 

7 (5) Různověký porost starých exemplářů dubů s vtrou�eným jasanem, akátem. 
V bylinném patru roste lipnice hajní (Poa nemoralis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 
ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), br�lice kozí noha (Aegopodium podagraria). 

8 (3) Ovsíková louka svazu Arrhenatherion ve starém jabloňovém sadu zarůstající 
křovinami. 

9 (4) Různověký lu�ní les s jilmem obecným, dubem, jasanem ztepilým, ol�í lepkavou, 
javorem mléčem, se zmlazením jasanu ztepilého, v bylinném patru se vyskytují lipnice hajní 
(Poa nemoralis), br�lice kozí noha (Aegopodium podagraria), pryskyřník plazivý 
(Ranunculus repens). V území se nachází jeden rybníček. 

10 (3) Lu�ní les s rozvolněným stromovým patrem s převládající vrbou, dále s jasanem, 
ol�í lepkavou. V keřovém patru jsou hojné jilm obecný a jasan ztepilý, v bylinném patru 
převládá br�lice kozí noha (Aegopodium podagraria). 

11 (3) Stejnověký porost dubu letního, na řadě míst s akátem, zmlazeným javorem 
mléčem a jasanem ztepilým. V keřovém patru se vyskytují brslen evropský, javor babyka, bez 
černý, hloh, v bylinném patru lipnice hajní (Poa nemoralis), ptačinec velkokvětý (Stellaria 
holostea), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), netýkavka malokvětá (Impatiens 
parviflora). 

12 (3) Dubový porost s přimí�eným akátem, jasanem ztepilým, lípou, vzácně javorem 
klenem, j. mléčem, jírovcem maďalem, na části převládá vysazený jasan, blízký  
dubohabřinám. V keřovém patru se vykytuje hloh, v bylinném patru  ptačinec velkokvětý 
(Stellaria holostea), lipnice hajní (Poa nemoralis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum 
multiflorum), netýkava malokvětá (Impatiens parviflora), snědek chocholíkatý (Ornithogalum 
umbellatum, kuklík městský (Geum urbanum), krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum), 
kakost smrdutý (Geranium robertianum).   

13 (4) Mozaika různověkého lesa na mírném svahu s převládajícím dubem nebo 
jasanem ztepilým a javorem mléčem, dále s lípou srdčitou, jilmem obecným, jírovcem 



R7 obchvat Postoloprty                                                                    VIA Service s.r.o. 

 80
 
 

 

maďalem. Z keřů zde roste hloh, líska, brslen evropský. Ve vyvinutém hájovém podrostu se 
nacházejí ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone 
ranunculoides), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), netýkavka malokvětá 
(Impatiens parviflora), ba�anka vytrvalá (Mercurialis perennis), br�lice kozí noha 
(Aegopodium podagraria). V severní části přechází do lu�ního lesa. 

14 (5) � Jilmová doubrava Querco-Ulmetum pralesovitého charakteru s dominantním 
jasanem ztepilým, dubem letním, lípou �irolistou, jilmem obecným, javorem mléčem. 
V keřovém patru se vyskytují střemcha obecná, bez černý, hloh, brslen evropský, v bylinném 
patru ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), kokořík mnohokvětý (Polygonatum 
multiflorum), kuklík městský (Geum urbanum), br�lice kozí noha (Aegopodium podagraria), 
orsej jarní (Ficaria bulbifera). Na východním okraji zůstalo zachováno slepé rameno. 

15 (4) � Mozaika druhově bohatého zachovalého úzkolistého suchého trávníku 
s dominantní kostřavou (Festuca sp.), dále se �luťuchou men�í (Thalictrum minus), �alvějí 
hajní (Salvia nemorosa), �. luční (S. pratensis), pupavou obecnou (Carlina intermedia), 
mochnou písečnou (Potentilla arenaria), strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica), 
mateřídou�kou panonskou (Thymus pannonicus), violkou srstnatou (Viola hirta),  řebříčkem 
(Achillea sp.), máčkou ladní (Eryngium campestre), smělkem �tíhlým (Koeleria macrantha), 
srpkem obecným (Falcaria vulgaris), kozincem dánským (Astragalus danicus), chřestem 
obecným (Asparagus officinalis) a mezofilních křovin (s hlohy a rů�emi) zarůstajících 
oře�ákový sad na jihozápadně orientovaném svahu.  

Zvlá�tě chráněný druh dle vyhl. M�P č. 395/1992 Sb. � kategorie ohro�ené � kozinec 
dánský.  

Červený seznam: ohro�ený druh � �luťucha men�í. 
Červený seznam: druhy vy�adující pozornost � mochna písečná, strdivka sedmihradská, 

mateřídou�ka panonská. 
16 (3) Mezofilní křoviny svazu Berberidion s hlohy a rů�emi v mozaice se zbytkem 

ovsíkem zarůstajícího �irokolistého suchého trávníku � výskyt např. mateřídou�ky panonské 
(Thymus pannonicus), pry�ce chvojky (Tithymalus cyparissias), máčky ladní (Eryngium 
campestre), pupavy obecné (Carlina intermedia), jetele horského (Trifolium montanum), 
řepíku lékařského (Agrimonia eupatoria). Na části se nachází bývalý tře�ňový sad zarůstající 
osikami, duby, břízami. 

Červený seznam: druhy vy�adující pozornost �  mateřídou�ka panonská 
17 (3) Listnatý porost s javorem mléčem, habrem obecným, jasanem ztepilým, dubem, 

lípou srdčitou, na okraji trnovníkem akátem. Silně se zmlazuje javor mléč a jasan ztepilý. 
V bylinném patru převládá lipnice hajní (Poa nemoralis),  spodní část je bez bylin. 

18 (3) Směs borovice černé a dubu s podrostem lipnice hajní (Poa nemoralis). 
19 (5) Pralesovitý porost s dominantním dubem, vtrou�enou lípou, jilmem obecným, 

jasanem ztepilým. V keřovém patru s lískou, hlohem, svídou krvavou. V bylinném patru se 
vyskytují např. sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), ptačinec velkokvětý 
(Stellaria holostea), orsej jarní (Ficaria bulbifera), kokořík mnohokvětý (Polygonatum 
multiflorum), dymnivka dutá (Corydalis cava), br�lice kozí noha (Aegopodium podagraria), 
ba�anka vytrvalá (Mercurialis perennis). 

20 (3) Tok Chomutovky doprovázený jasanem ztepilým, vrbami, místy dubem, lípou, 
topolem, jilmem. Na vyvý�ených březích se kromě br�lice kozí nohy (Aegopodium 
podagraria) vyskytuje např. ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), kokořík mnohokvětý 
(Polygonatum multiflorum). 

21 (3) Stejnověká výsadba lip nebo dubů bez keřů, s ochuzeným bylinným patrem  s  
krabilicí mámivou (Chaerophyllum temulum), kerblíkem lesním (Anthriscus sylvestris), 
netýkavkou malokvětou (Impatiens parviflora), lipnicí hajní (Poa nemoralis). 
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22 (3) Příkrý svah se směsí jasanu ztepilého a dubu (bývalý sad), s bezem černým, 
hlohem a nitrofilní vegetací. V severní části mezofilní trávník s ovsíkem vyvý�eným 
(Arrhenatherum elatius) zarůstající dřevinami, předev�ím jasanem ztepilým. 

23 (3) Netypický suťový les s jasanem ztepilým, bezem černým, v druhově chudém 
bylinném patru nitrofilní druhy � kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), kopřiva dvoudomá 
(Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum). 

24 (3) Rákosiny svazu Phragmition s dominantním rákosem obecným  (Phragmites 
australis) v úzkém pásu pod svahem, směrem k potoku bahnem přeplavená plocha 
s rozvolněnou vegetací a porosty chrastice rákosovité (Phalaroides arundinacea). 

25 (3) zahloubený tok Chomutovky doprovázený jasanem, vrbou křehkou, na březích 
javorem babykou, hlohem, jilmem obecným. 

26 (3) Netypický suťový les s jasanem ztepilým, bezem černým, v druhově chudém 
bylinném patru nitrofilní druhy � kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), kopřiva dvoudomá 
(Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum). 

27 (3) Suťový les s dominantním jasanem, dále jilmem, dubem, lípou, babykou, v 
druhově chudém bylinném patru nitrofilní druhy � kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), lipnice hajní (Poa 
nemoralis), 

28 (3) Příkrý svah s bývalým sadem nyní hustě zarostlým mezofilními křovinami svazu 
Berberidion s hlohem, rů�emi, brslenem. Místy jsou křoviny přerůstány rychle rostoucími 
dřevinami (jasan ztepilý, topol osika, javor mléč). 

31 (3) Mozaika degradovaného  ovsíkem zarostlého �irokolistého suchého trávníku a 
mezofilních křovin svazu Berberidion s hlohy a rů�emi v bývalém sadu. 

Výskyt prvosenky jarní (Primula veris), �alvěje luční (Salvia pratensis). 
Červený seznam: druhy vy�adující pozornost �  prvosenka jarní. 
29 (3) netypický suťový les s vysazeným a zmlazeným jasanem ztepilým, v druhově 

chudém bylinném patru nitrofilní druhy � kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), kuklík městský 
(Geum urbanum). 

30 (3) Stejnověký suťový les svazu Tilio-Acerion na příkrém svahu s dominantním 
jasanem ztepilým, javorem mléčem, jilmem obecným, bezem černým, v bylinném patru 
s kerblíkem lesním (Anthriscus sylvestris), vla�tovičníkem vět�ím (Chelidonium majus), 
kuklíkem městským (Geum urbanum), dymnivkou dutou (Corydalis cava), ptačincem 
velkokvětým (Stellaria holostea). 

(Terénní botanický průzkum  provedla ing. L. Pivoňková) 
 
C.2.10. Krajina 
 
C.2.10.1. Současný stav krajiny 
Od východu, kde je územně fixována zakončením obchvatu Loun, vstupuje R7 do 

zájmového území na jakémsi předělu. Severně od ní je terén mírně zvlněný, zatímco k jihu se 
do dálky prakticky bez přeru�ení otevírají velké lány polí. V ose stávající komunikace I/7, 
kterou zde R7 bezezbytku kopíruje (roz�iřuje ji z dvoupruhu na čtyřpruh), vystupuje 
zalesněný Březenský vrch. Komunikace je obchází z jihu, nače� vstupuje do nivy Ohře. Řeka 
zde má vyvinut bohatý břehový porost vzrostlých dřevin, které kryjí i těleso stávající silnice 
I/7. Na druhé straně řeky se zvedá návr�í, pod jeho� ji�ním výbě�kem se rozkládají 
Postoloprty. Návr�í je předěleno údolím Chomutovky, její� břehy mají vyvinut hustý zápoj 
dřevin (= pozůstatek lu�ního lesa). Hustě zarostlé jsou i okolní svahy. Přesto, �e se zdaleka 
nejedná o přirozený biotop a rozloha lokality není nijak velká, v rámci okolní degradované 
krajiny má toto území ekostabilizační funkci. Zvlněný reliéf a vegetační kryt činí celý tento 
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úsek v rámci zájmového území pohledově nejuzavřeněj�ím. Vizuálně nekomunikuje ani se 
zástavbou Postoloprt (vyjma okrajové lokality �Areál�). 

Po překonání terénního zlomu vstupuje tras do prostoru rozlehlé pánevní oblasti, čemu� 
odpovídá i konfigurace této části zájmového území. Zatímco na severu prostor pohledově 
uzavírá stromový lem Chomutovky, k jihu se otevřený terén mírně sva�uje k Ohři a zcela se 
otevírá v ose komunikace k západu resp. severozápadu. Jedná se o plní krajinu se strukturní 
vegetací omezující se na občasné stromy podél místních silnic. 

Dal�í podrobnosti jsou uvedeny v kapitole C.1.3. Krajinný ráz. 
 
C.2.10.2. Způsob vyu�ívání krajiny 
Krajina zájmového území je vyu�ívána předev�ím k zemědělským účelům. Celé okolí 

Postoloprt je pokryto ornou půdou. K bydlení jsou vyu�ívány ní�e uvedené sídelní útvary, 
z kterých v rámci zájmového území dominují Postoloprty. Zde jsou také situovány drobné 
řemeslné provozy. V okolních obcích se nacházejí typické vesnické objekty zemědělské 
výroby. Severně a západně od Postoloprt probíhá, či probíhala, tě�ba �těrkopísků. 

 
C.2.11. Bydlení 
Charakter osídlení je dán sítí drobných sídel, kterou podmínila zemědělská výroba. 

Nejen osídlení, ale ráz krajiny má jednoznačně zemědělský charakter. Absence lesa jako 
krajinotvorného prvku je způsobena jednak zemědělskou exploatací krajiny, ale také mimo 
údolní nivu Ohře, stepním charakterem krajiny (dnes kulturní step). Významnou estetickou 
funkci v této krajině má řeka Ohře, doprovázená liniovými � břehovými porosty. Obdobnou 
funkci má i tok Chomutovky, ov�em v men�ím rozsahu.  

 
Postoloprty 
Město Postoloprty je situováno na ploché tabuli s příkrými svahy směřujícími k toku 

Ohře. Základní urbanistické kompozice Postoloprt je zámek a kostel Panny Marie s přilehlými 
prostory včetně Masarykovi ulice. Obytná zóna Postoloprt je dána historickým jádrem města a 
hlavní rozvojovou osou, kterou tvoří Masarykova ulice. Ostatní části města vznikly rostlým 
způsobem ve vazbě na hlavní osu. Do obytné části byly rozvojem města včleněny provozy 
nacházející se původně na periferii města. V novodobé historii byla provedena přestavba 
severně od centra, výstavba sídli�tě �Dragu�� a rozvoj průmyslového areálu na západě města. 
Po vybudování první části �obchvatu� města do�lo ke značnému zklidnění centrální části. 
Likvidace zdrojů zneči�tění ovzdu�í byla provedena plynofikací města. 

Severozápadně od stávající silnice I/7 se nachází několik zemědělských objektů, dílny a 
předev�ím zde trvale �ije 36 lidí (osobní sdělení pracovníků Městského úřadu). Tato lokalita, 
ji� za současné situace oddělená od města silnicí I/7, se neoficiálně nazývá Areál (bývalý 
areál zemědělského dru�stva). 

Seménkovice, Seletice 
Jedná se původně o dvě části osídlení poříčního nebo potočního typu. Osídlení se 

nachází v nivě toku Chomutovky a dnes je rozlo�ené podél průjezdní silnice III/2508 do 
Vidovle. Dne�ní napojení osídlení přímo na silnici I/7 bude, po vybudování čtyřpruhu, na 
silnici I/7 zru�eno a sídlo bude napojeno na Rvenice nově vybudovanou silnicí III. třídy a dále 
pak do Postoloprt. Působí zde dvě zemědělské firmy a jedna malovýrobní. 

Rvenice 
Osídlení patří do sídel původně potočních, jejich� rozvoj se později udál podél silnice 

na Vý�kov. Část obce má jednoznačně zemědělský charakter a jsou zde čtyři vět�í provozní 
lokality. V těsném sousedství obce je vyhlá�en dobývací prostor �těrkopísků, který bude 
tě�en. 
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Březno � cukrovar 
Jedná se o lokalitu, která vznikla v návaznosti na cukrovar. Sestává převá�ně 

z rodinných domků a původních podnikových bytů. V současné době je tato lokalita poměrně 
izolována.  

 
C.2.12. Rekreace 
Krajina zájmového území nabízí jen minimální mo�nosti k rekreaci. Výjimkou jsou 

snad jen rybníky v údolí Chomutovky na severním okraji Postoloprt a dvě blízká fotbalová a 
tenisové hři�tě. Poblí� Ohře jsou zahrádkářské objekty (=malé zahrádky a zahradní domky). 
Soustava rybníků je vyu�ívána Českým rybářským svazem. K procházkám slou�í obyvatelům 
Postoloprt i prostor meandrů Chomutovky. 

 
C.2.13. Průmyslové a zemědělské aktivity 
Kromě města Postoloprty, nivy Ohře a okolí Chomutovky je celé zájmové území 

v rozhodující míře pokryto ornou půdou, případně zde jsou chmelnice. Rostlinná výroba je 
provozována také na zrekultivovaných plochách po tě�bě �těrkopísků. Transformací 
zemědělství do�lo ke sní�ení zemědělské výroby, co� mělo vliv na sní�ení počtu 
hospodářských zvířat a uzavření některých objektů �ivoči�né výroby. SV od stávající 
komunikace I/7 v lokalitě �Areál� jsou umístěny chmelařské provozy společnosti SAAZ 
HOPS. V okolí jsou i opravářské dílny a čerpací stanice propan-butanu pro automobily. Při 
jihozápadním okraji města je umístěn areál společnosti KB Blok, co� je největ�í výrobní areál 
ve městě. Jinak se zde nacházejí pouze drobné provozovny a dílny. Poblí� Březenského vrchu 
je pod silnicí I/7 čerpací stanice PHM. 

 
C.2.14. Obyvatelstvo 
 
Jediným sídelním útvarem zájmového území je město Postoloprty. �ije zde cca 3.900 

obyvatel. 
 
C.2.15. Hmotný majetek 
Hmotný majetek v zájmovém území představuje předev�ím zástavba a infrastruktura 

města Postoloprty. Způsob dotčení in�enýrských sítí je uveden v kapitole B.I.6. Stručný popis 
technického a technologického ře�ení záměru a detailně se tímto tématem zabývá technická 
studie. Vypořádání s vlastníky/správci bude vyře�eno v dal�ím stupni zpracování projektové 
dokumentace. 

V prostoru pod zatáčkou u Březenského vrchu je v těsné blízkosti silnice I/7 benzinová 
pumpa, mezi lokalitou �Areál� a silnicí I/7 se nachází čerpací stanice propan-butanu, 
autoservis, přes silnici pak rybníky pro chov ryb. Severně od silnice I/7 je situován sportovní 
areál. Za hmotný majetek je třeba pova�ovat i dvě tratě Českých drah. 

Hřbitov resp. jeho ochranné pásmo le�í mimo vlivy R7. 
 
C.2.16. Ochranná pásma 
V rámci zájmového území se nachází několik ochranných pásem. Samotná R7 bude mít 

také vlastní ochranné pásmo podle silničního zákona. 
 

Příroda 
- v lesních průsecích jsou vlastníci pozemků a u�ivatelé nemovitostí povinni udr�ovat 

volný pruh pozemků o �ířce 4 m 
- lesa (pozemků určených k plnění funkce lesa) � 50 m od okraje lesa 
- vodoteče mimo souvisle zastavěné území � 20 m 
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- rybníky a jiné vodní plochy přírodního charakteru 50 m od kat. hranice 
 
Ochranná pásma ÚSES 

-  ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NBk20  
 

Ochranná pásma silničních a �elezničních komunikací (zákon 13/1997 Sb.) 
- silnice I. třídy � 50 m od osy vozovky 
- silnice II. třídy � 15 m od osy vozovky 
- silnice III. třídy � 15 m od osy vozovky 
- rychl. silnice - 100 m od osy jízd. pásu 
- �eleznice � 60 m od osy krajní koleje 

 
Ochranná pásma elektrovodů (zákon 222/1994 Sb.) 

- venkovní vedení el. VN od 1 kV do 35 kV  
- stávající - 10 metrů na ka�dou stranu od krajnice vodiče 
- nová - 7 metrů na ka�dou stranu od krajního vodiče 

- venkovní vedení el. VN od 35 kV do 110 kV � 12 m na ka�dou stranu od krajnice  
vodiče 

- kabelové vedení - 1 metr na ka�dou stranu od krajního kabelu (sdělovací kabely) 
 
Vodní hospodářství 

- manipulační pruh kolem vodoteče � 6 m 
- vodojem � 50  
- hlavní vodovodní přípojka � 2 m od osy potrubí 
- kanalizace � 3 m 

 
Hřbitov 

- ochranné pásmo hřbitova � 100 m 
 
Ostatní 

- plynovod VTL do DN 200  - 4 m 
- plynovod VTL a STL v zastavěném území � 1 m 
- VTL plynovod DN 300  (bezpečnostní pásmo) v �íři 20 m 

 
Dotčení in�enýrských sítí resp. jejich ochranných pásem bude třeba upřesnit v dal�í fázi 

přípravy stavby � v DÚR. 
V prostoru ochranných pásem polo�ených i případně stávajících in�enýrských sítí je 

nutno dodr�ovat vyplývající omezení zejména ohledně pou�ívání mechanizačních prostředků 
a tato zařízení včetně vstupů a armatur chránit před po�kozením. V prostoru nad trubními 
vedeními nelze pou�ívat tě�kých vibračních válců. Dále je nutná zvý�ená pozornost při 
pracích v blízkosti silových nadzemních vedení, nesmí být pou�ito mechanizmů vy��ích ne� 3 
m, pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či hromadění zeminy a měněna ani 
krátkodobě niveleta terénu. 

 
C.2.17. Kulturní památky 
Památkově chráněné objekty 
 
Postoloprty 
- dům čp. 40 z roku 1714 z roku 1714 
- obloukový most (r. 1908 � 1909) 
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- kostel Nanebevzetí Panny Marie � Mírové náměstí 
- hřbitovní kaple 
- zámek s parkem 
- ústřední budova zámku čp. 3 (mírové náměstí) 
- sloup s Pietou (náměstí) 
- socha sv. Václava u hřbitova 
- socha sv. Nepomuka, Wolkerova ul. 
- ka�na na náměstí 
- dům čp. 43, Ale�ova ul. 
- dům čp. 12 v zámecké zahradě 
- dům čp. 102 + 103 
- pivovar 
- mě�ťanský dům čp. 9 
- dům čp. 125 (Mírové nám.) 
- fara čp 124, Husova ul. 
- dům s bránou čp. 109 
- hradi�tě Dragu� 
 
Rvenice 
- brána u čp. 1 
- most přes Chomutovku 
 
Seménkovice 
- stavení čp. 1 
- socha sv. Josefa na náměstí 

 
C.3. Celkové zhodnocení kvality �ivotního prostředí v dotčeném území z hlediska 

jeho únosného zatí�ení 
 

Zájmové území i jeho �ir�í okolí je typickou zemědělskou oblastí, kde do�lo k přeměně 
vět�iny vhodných ploch na velké lány orné půdy. Vět�ina zemědělských půd v zájmovém 
území má průměrnou a� nadprůměrnou produkční schopnost.  Rostlinná výroba je zde proto 
zcela převa�ujícím způsobem ekonomického vyu�ívání krajiny. Bloky polí jsou rozčleněny 
zpevněnými komunikacemi. Pouze výjimečně jsou v polích meze s dřevinami nebo 
nezpevněné polní cesty.  

Zemědělsky  je vyu�ívána i vět�ina ploch  v blízkosti řeky Ohře. Významným 
koridorem se zastoupením mimolesní zeleně je zařízlé údolí Chomutovky. Vzhledem 
k úbytku obyvatel po druhé světové válce do�lo k podstatnému sní�ení intenzity 
obhospodařování celého údolí a v současné době dochází na vět�ině svahů a částečně i dna 
k údolí k rychlé samovolné sukcesi. Porosty dřevin se �íří předev�ím z bývalých mezí, lesíků, 
hřbitovů a lemů údolí. Dobře vyvinuté jsou břehové doprovodné porosty Jediným vět�ím 
lesním celkem je v zájmovém území les, který se rozkládá po obou stranách silnice 
z Postoloprt na Počerady.  

Do zájmového území  zasahuje cenný komplex stanovi�ť tvořený vysokokmennými 
sady při silnici směrem na Lene�ice a na ně navazující stepní stráňkou  v zatáčce u okraje 
pískovny Seník, podmáčenými plochami a nádr�emi pískovny Seník a Lene�ickým rybníkem. 
Různorodost vzájemně odli�ných biotopů vytváří  předpoklad pro dlouhodobě stabilní 
vysokou úroveň biodiverzity.  

Vzácněj�í druhy �ivočichů jsou v zájmovém území vázány na porosty v nivě Ohře a 
porosty v údolí Chomutovky. Druhově pozměněné porosty v lesním celku severně od 
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Postoloprt tvoří biotop pro bě�né druhy �ivočichů.   K botanicky hodnotným lokalitám patří 
předev�ím svahy v údolí Chomutovky, kde bylo zaznamenáno 592 druhu vy��ích rostlin, 
z toho 111 druhů vzácných a  12 druhů zvlá�tě chráněných. Cenné jsou některé lesní porosty 
navazující na řeku Ohři. 

V oblasti se nachází přírodní památka Březenský vrch.  Posláním přírodní památky je 
ochrana unikátního vrstevního sledu slínovce svrchnokřídového stáří s bohatou fosilní faunou.    

V zájmovém území se nenachází �ádná lokalita zařazená do soustavy evropsky 
významných stanovi�ť - NATURA 2000 (SPA či SCI). Zájmové území není součásti 
velkoplo�ného chráněného území ani přírodního parku. 

V �ádné z variant trasy nabyla nalezena �ádná území historického, kulturního nebo 
archeologického významu.  

Hustota osídlení krajiny je vysoká. Nedaleko od hranice zájmového území le�í město 
Louny, relativně blízké je i město �atec.  Jinak je osídlení krajiny typicky venkovské, 
koncentrované do malých obcí. V rámci zájmového území le�í dvě lidská sídla - město  
Postoloprty a obec Březno. Severně od zájmového území le�í tě�ební prostory mostecké 
pánve. 

Území má velmi dobré rozptylové podmínky. Rozptyl příměsí je vysoký a� velmi 
vysoký, četnost inverzních situací je nízká a� velmi nízká. Případné inverze jsou krátké a 
nejsou intenzivní.  I přes blízkost významných zdrojů, není ovzdu�í ře�eného území nadměrně 
zatí�eno oxidy síry. V posledních letech ji� nedochází k překračování hygienické normy pro 
obsah sirných sloučenin v ovzdu�í. Zneči�tění ovzdu�í ře�eného území polétavým prachem 
pravděpodobně odrá�í nadměrné rozlohy orné půdy a vzdáleněj�í zdroje zneči�tění ovzdu�í 
prachem le�ící v podkru�nohorské hnědouhelné pánvi. 

V zájmovém území se nacházejí dva významné vodní toky. Řeka Chomutovka protéká 
od západu k východu soubě�ně se zájmovým územím a pod Postoloprty se vlévá do Ohře. 
V souvislosti s budováním nyněj�ího silničního obchvatu Postoloprt bylo koryto Chomutovka 
přelo�eno a upraveno. V prostoru zájmového území, severně od zástavby Postoloprt, tok 
meandruje a břehy lemují zbytky lu�ního lesa. V tomto prostoru se nacházejí i tři malé 
rybníky. S jakýmikoliv dal�ími úpravami toku se nepočítá. Voda v Chomutovce v rámci 
zájmového území je silně zneči�těná. Řeka Ohře protéká zájmovým územím ve vzdálenosti 
500 m od ji�ního okraje Postoloprt. a vytváří �irokou nivu, která je zde z vět�í části 
zemědělsky intenzivně vyu�ívána � pole, chmelnice. Podél řeky je hustý břehový porost 
vzrostlých dřevin. Tok řeky zde byl upravován pouze částečně a koryto je převá�ně 
v přírodním stavu. Kapacita koryta je na 1,5 a� 3letou vodu. S jakýmikoliv dal�ími úpravami 
se nepočítá. 

Kromě automobilové dopravy na stávající silnici I/7 se v zájmovém území nenachází 
�ádný významný zdroj hluku. 

Zpevněné plochy typu silnic nejsou v zájmovém území významné. Prochází tudy jediná 
silnice I. třídy (I/7) a je zde několik místních silnic II. a  III. třídy. Prochází tudy také 
�elezniční trati. Jejich náspy, které jsou téměř souvisle porostlé vy��í vegetací fungují jako 
biokoridory a zvy�ují  úroveň ekologické stability území. 

Zájmové území je z velké části pokryto lo�isky nerostných surovin.  Jde o lo�iska 
hnědého uhlí, rozsáhlá poddolovaná území po tě�bě hnědého uhlí a o celou řadu  lo�isek 
�těrkopísků  včetně  rekultivovaných prostor po tě�bě �těrkopísku.V podstatě v celém úseku je 
mo�no očekávat staré důlní práce (selské tě�by) na uhlí.Potenciální rozsah tě�by nerostných 
surovin pokrývá téměř celou nyní zemědělsky vyu�ívanou rovinu  na severozápadě a okrajem 
zasahuje i do údolí Chomutovky. 

Roz�íření stávající silnice bude nepochybně představovat antropogenní tlak, který musí 
být omezen na únosnou míru maximálním respektování pravidel ochrany �ivotního prostředí a 
zdraví obyvatel. Nutnost stavby vyplývá z rychle se zvy�ujícího dopravního zatí�ení, které 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVÚ ZÁMĚRU NA 
OBYVATELSTVO A �IVOTNÍ ÚROVEŇ 

mů�e v krátké době negativně ovlivnit zdraví lidí, bezpečnost u�ivatelů silnice a hospodářství 
regionu. Budou-li realizována  opatření spočívající předev�ím ve výsadbě stromů a dotvoření 
dnes nefunkčních prvků ÚSES bude tento investiční záměr částečně kompenzován. Jako 
pozitivní je mo�no vnímat snahu o maximální, a v případě varianty A úplné, vyu�ití trasy 
stávající komunikace. 
 

 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a �ivotní 

prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 
 
Prostor stavby se nachází v dosahu několika obcí a předev�ím města Postoloprty. 

V průběhu stavby lze očekávat naru�ení tě�ko specifikovatelného, nicméně významného 
faktoru pohody vlivem výstavby (provoz stavebních mechanismů, zneči�tění povrchu 
vozovky, přítomnost cizích osob, hluk, emise �kodlivin, omezení pohybu v krajině, omezení 
silničního provozu, naru�ení krajinného rázu �). Trasa v�ak vede mimo zastavěné území a 
tak tento vliv nebude významný.  

Tomuto naru�ení lze tě�ko zabránit, ale je nutné jej minimalizovat vhodnou organizací 
stavebních prací a předev�ím udr�ováním permanentního kontaktu s občany Postoloprt a 
přilehlých obcí. Nejhlučněj�í či jinak obtě�ující činnosti je třeba směrovat pokud mo�no 
mimo volné dny či mimo noční hodiny. 

Samotná R7 nebude mít �ádné negativní ani pozitivní vlivy na sociálně ekonomickou 
stabilitu území. Lze jen tě�ko počítat s tím, �e pracovníci, podílející se na výstavbě, budou 
místní. 

Aby nedo�lo k posílení odtr�ení obytné zástavby lokality nazývané Areál od města (ji� 
se stalo výstavbou existujícího obchvatu I/7), je třeba zajistit propojení této lokality s centrem 
pomocí podchodu/přechodu pro pě�í. V opačném případě by zde občané (36 lidí) byli 
vystaveni značnému riziku střetu s automobily. 

Dal�í potenciální vlivy na obyvatelstvo (kupř. zdravotní) jsou uvedeny v kapitolách 
D.I.2. Vlivy na ovzdu�í a klima a D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a dal�í fyzikální a biologické 
charakteristiky. 

 
D.I.2. Vlivy na ovzdu�í a klima 
 
Ka�dá liniová stavba, respektive doprava, která ji provází, je zdrojem zneči�tění 

ovzdu�í. Jedná se o výfukové plyny ze spalování pohonných hmot. Vzhledem k potenciální 
toxicitě, mo�né detekovatelnosti a poměrně dobře známým účinkům na lidské zdraví či 
ekosystémy je třeba uva�ovat následující plyny: NOx resp. NO2, CO a suma uhlovodíků 
(CxHy), kde vedle zdravotně méně významných sloučenin vystupují do popředí předev�ím 
polycyklické aromatické uhlovodíky. Přes svoji toxicitu tvoří objemově méně podstatnou 
slo�ku emisí ze silniční dopravy. 

Pro posouzení míry zneči�tění ovzdu�í v daném území jsou zajímavé předev�ím roční 
průměry, které lépe zohledňují časový rozměr i povětrnostní vlivy. Hodnoty krátkodobých 
maximálních koncentrací jsou pak nástrojem k vzájemnému porovnání zatí�ení různých 
lokalit. Mnohem méně v�ak popisují celkovou situaci, jeliko� se vět�inou vyskytují po velmi 
krátkou dobu a vztahují se k nejhor�í mo�né emisní situaci za nejhor�ích klimatických 
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podmínek. 
Součástí dokumentace EIA je rozptylová studie, která poskytuje následující parametry 

zneči�tění ovzdu�í zájmového území, jeho� zdrojem bude automobilová doprava na R7: 
1) průměrné roční koncentrace NO2 
2) maximální krátkodobé koncentrace NO2 
3) průměrné roční koncentrace NOx 
4) maximální krátkodobé koncentrace NOx 
5) maximální denní osmihodinové klouzavé průměry CO 
6) průměrné roční koncentrace CxHy 
7) maximální krátkodobé koncentrace CxHy 
 
1. Vypočtené koncentrace NO2  
 
1.1. Průměrné roční koncentrace 
 
Varianta A  
Hodnoty průměrných ročních koncentrací modelované pro zájmové území se pohybují 

v rozmezí od 0,0 do 0,6 µg/m3, přičem� nejvy��í koncentrace NO2 lze očekávat podél trasy 
severozápadně od Postoloprt. Více k západu pak trasu doprovázejí koncentrace do 0,5 µg.m-3, 
případně jen do 0,4 µg.m-3. Směrem k jihu a k severu hodnoty rychle klesají, přičem� v údolí 
Chomutovky průměrné roční koncentrace le�í pod 0,13 µg.m-3. Stejná je situace v nivě Ohře. 

V ji�ní části Postoloprt se koncentrace pohybují v rozmezí od 0 do 0,26 µg.m-3, 
v severní části v rozmezí od 0,13 do 0,39, výjimečně do 0,52 µg.m-3. Ve stráních severně od 
města lze očekávat hodnoty od 0,26 do 0,52 µg.m-3. 

Přilehlé svahy Březenského vrchu budou pravděpodobně vystaveny koncentracím 
v rozmezí od 0,39 do 0,6 µg.m-3, obec Březno je díky své poloze za Březenským vrchem 
vlivem R7 téměř nedotčena (vět�inou pod 0,13 µg.m-3). 

 
Varianta B 
Jediným rozdílem varianty B oproti variantě A jsou poněkud vy��í koncentrace (0,52 � 

0,6 µg.m-3) v prostoru, kde trasa prochází obloukem nad Postoloprty a poněkud vět�í pole 
koncentrací s těmito hodnotami v místě, kde se severozápadně od Postoloprt stýkají obě 
ramena R7. Jedná se o nevýznamné rozdíly. 

 
Hodnota imisního limitu pro ochranu zdraví lidí ve vý�i 40 µg/m3 NO2 le�í 

s dostatečnou rezervou nad modelovaným stavem. 
 
1.2. Maximální krátkodobé koncentrace 
 
Varianta A 
Nejvy��í hodnoty krátkodobých maxim doprovázejí trasu R7 západně od Postoloprt, 

kde dosahují 2,8 � 3,8 µg/m3. Směrem k jihu a předev�ím k severu hodnoty rychle klesají, 
přičem� v údolí Chomutovky lze očekávat koncentrace pod 1.0 µg/m3.  

V ji�ní části Postoloprt se modelované koncentrace pohybují v rozmezí 0,7 � 2,1 µg/m3, 
v severní částí od 1,4 do 2,8 µg/m3. Tyto koncentrace se dají předpokládat také ve svazích 
severovýchodně od města. V nivě Ohře nepřesáhnou hodnotu 0,7 µg/m3. Nejvy��í 
koncentrace v prostoru Březenského vrchu nepřesáhnou 2,8 µg/m3. V obci Březno se zdroj 
neprojeví téměř vůbec (pod 0,7 µg/m3). 
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Varianta B 
Varianta B se projeví poněkud vy��ími koncentracemi ve svazích severovýchodně od 

Postoloprt podél severního oblouku. Pole koncentrací 2,1 � 2,8 µg/m3 je prota�eno oproti 
variantě A více k severu a v blízkosti vozovky zde lze očekávat koncentrace 2,8 � 3,8 µg/m3. 
Jedná se v�ak o nepodstatnou změnu. 

 
Imisní limit krátkodobých maxim pro ochranu zdraví lidí ve vý�i 200 µg.m-3 NO2 le�í 

vysoko nad modelovaným stavem. 
 
2. Vypočtené koncentrace NOx 
 
2.1. Průměrné roční koncentrace 
 
Varianta A 
Nejvy��í průměrné roční koncentrace NOX (5 - 6 µg/m3) lze očekávat podél trasy 

severozápadně od Postoloprt. V prostoru zástavby Postoloprt klesají hodnoty v gradientu od 
severu směrem k jihu resp. jihovýchodu (5,2 � 1,3 µg/m3). Ve svazích severovýchodně od 
města lze očekávat koncentrace do 5,2 µg/m3. Nejvy��í hodnoty v prostoru komunikace 
západně od města nepřesahují 5,2 µg/m3, vět�inou se v�ak pohybují pouze do 2,1 µg/m3. 
Údolí Chomutovky a niva Ohře jsou zdrojem prakticky neovlivněny (hodnoty do 1,3 µg/m3), 
naopak v přilehlých svazích Březenského vrchu lze očekávat koncentrace v rozmezí 3,9 � 6,0 
µg/m3. 

 
Varianta B 
Tato varianta se li�í pouze nepříli� významným nárůstem koncentrací ve svazích 

severovýchodně od města v prostoru, kde prochází oblouk této varianty. Lze zde očekávat 
koncentrace dosahující hodnot 5,2 � 6,8 µg/m3, co� je přibli�ně o 1 � 2 µg/m3 více, ne� 
v případě varianty A. Poněkud vy��í koncentrace lze u této varianty také očekávat v prostoru 
spojení obou ramen severně od města. 

 
Hodnota imisního limitu pro ochranu ekosystémů ve vý�i 30 µg.m-3 NOx le�í na celém 

území nad modelovaným stavem. Celé území se navíc nachází v ni��í nadmořské vý�ce, ne� 
je legislativou stanoveno pro účinnost tohoto limitu. 

 
2.2. Maximální krátkodobé koncentrace 
 
Varianta A 
V rámci zájmového území lze očekávat výskyt krátkodobých maxim NOX v rozmezí od 

1,8 � 37 µg/m3, přičem� nejvy��í koncentrace budou doprovázet trasu R7 západně od 
Postoloprt (mimo obytnou zástavbu). Směrem od zdroje k jihu a severu hodnoty klesají, 
přičem� tento pokles je rychlej�í směrem do údolí Chomutovky. Hodnoty zde vět�inou 
nepřesáhnou 7 µg/m3.  

Na vět�ině území Postoloprt se nedá očekávat výskyt krátkodobých maxim přes 14 
µg/m3, pouze v nejseverněj�í části města přiléhající ke komunikaci o něco více (14 � 21 
µg/m3). Samotnou trasu R7 zde doprovázejí koncentrace v rozmezí 21 � 28 µg/m3. Výskyt 
obdobných krátkodobých maxim (14 � 28 µg/m3) lze také očekávat ve svazích severně resp. 
severovýchodně od města. 

Prostor nivy Ohře patří k nejméně zasa�eným územím a maximální krátkodobé 
koncentrace se zde pravděpodobně budou pohybovat v rozmezí od 1,8 do 7 µg/m3. Poněkud 
vy��í hodnoty (14 � 28 µg/m3) lze očekávat podél trasy při východním okraji zájmového 
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území a ve svazích Březenského vrchu. V obci Březno opět pravděpodobně nepřesáhnou 7 
µg/m3. 

 
Varianta B 
V souladu s vedením této trasy lze očekávat oproti variantě A poněkud vy��í 

koncentrace (28 � 36,7 µg/m3) ve svazích severovýchodně od Postoloprt a v místě, kde se 
setkávají obě křídla R7 severozápadně od města. Také pole koncentrací 21 � 28 µg/m3 je zde 
vět�í a více prota�eno k severu. 

 
Imisní limit pro krátkodobá maxima legislativa nestanovuje. 
 
3. Vypočtené koncentrace CO 
 
3.1. Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 
 
Varianta A 
V místě, kde trasa R7 vede pod Březenským vrchem lze očekávat nejvy��í hodnoty 

v rozmezí od 17,4 do 22,2 µg/m3, s klesající nadmořskou vý�kou směrem k jihozápadu a do 
nivy Ohře koncentrace rychle klesají pod 8,5 µg/m3. Obec Březno je prakticky bez vlivu 
zdroje (pod 8,5 µg/m3) 

V jihovýchodní části Postoloprt převa�ují koncentrace v rozmezí od 8,5 do 13 µg/m3, 
směrem k severu a severozápadu  se vzrůstající nadmořskou vý�kou lze očekávat i poněkud 
vy��í koncentrace, vět�inou v�ak nepřekračující 22,2 µg/m3. Obdobná situace platí i pro svahy 
severně od Postoloprt. Také v údolí podél trasy nelze a� na výjimky očekávat koncentrace 
vy��í ne� 22,2 µg/m3.  

Západně od Postoloprt se koncentrace CO pohybují pod 30 µg/m3, přičem� nejvy��í 
hodnoty doprovázejí trasu R7. Ovzdu�í v údolí Chomutovky je ovlivněno jen nepatrně 
(vět�inou pod 8,5 µg/m3). Na druhé straně údolí je se stoupajícím terénem patrný i nárůst 
koncentrací. Dají se zde očekávat hodnoty do 17,5 µg/m3. V otevřené pláni ji�ně od 
komunikace klesají koncentrace s přibývající vzdáleností od zdroje v gradientu od 29 µg/m3 
do méně jak 8 µg/m3. 

 
Varianta B 
Pole rozlo�ení koncentrací vá�ící se k variantě B je téměř toto�né jako u varianty A. 

Rozdíly jsou nepatrné a projeví se pouze poněkud vy��ími hodnotami podél oblouku trasy B 
ve svazích severně resp. severovýchodně od Postoloprt (21,5 a� 29 µg/m3). 

 
Imisní limit daný legislativou ve vý�i 10.000 µg.m-3 le�í vysoko nad modelovaným 

stavem. 
 
4. Vypočtené koncentrace CxHy  
 
4.1. Průměrné roční koncentrace 
 
Varianta A 
Při východě zájmového území dosahují nejvy��í koncentrace v prostoru Březenského 

vrchu hodnot maximálně 1 µg/m3, směrem k jihu a do nivy Ohře rychle klesají k hodnotám 
pod 0,17 µg/m3. V obci Březno koncentrace pravděpodobně nepřekročí hodnotu 0,17 µg/m3. 
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V jihovýchodní části Postoloprt vět�inou koncentrace nepřekročí 0,5 µg/m3, v severní a 
západní části města lze očekávat hodnoty o něco vy��í (0,5 � 1,0 µg/m3). Obdobné 
koncentrace se dají očekávat také ve svazích severně od města. 

V otevřeném terénu západně od Postoloprt doprovázejí nejvy��í hodnoty trasu 
komunikace a v území s nejvy��í nadmořskou vý�kou dosahují 0,7 µg/m3,výjimečně 1,1 
µg/m3. Směrem k údolí Chomutovky rychle klesají, přičem� se zde nadají očekávat hodnoty 
přesahující 0,16 µg/m3 (spí� je�tě méně). Ovzdu�í v obci Bitozeves je prakticky vlivy 
komunikace neovlivněno, mimo jiné i díky své poloze v údolí.  

Směrem k jihozápadu od vozovky klesají koncentrace pomaleji v gradientu od cca 0,5 � 
0,7 µg/m3 (podél vozovky) do cca 0,16 µg/m3. 

 
Varianta B 
Varianta B se oproti variantě A li�í jen nepatrně, a to poněkud vy��ími koncentracemi 

(0,7 � 1,0 µg/m3) resp. �ir�ím polem, kde se tyto hodnoty dají očekávat ve svazích severně od 
Postoloprt, kudy vede její oblouk. Jedná se o nevýznamný rozdíl 

 
Limit pro průměrné roční koncentrace sumy uhlovodíků není legislativou stanoven, 

hodnoty predikované modelem jsou v�ak nízké.   
 
4.2. Maximální krátkodobé koncentrace 
 
Varianta A 
V rámci celé trasy se nedá předpokládat výskyt vy��ích krátkodobých maxim ne� 6 

µg/m3, přičem� hodnoty přes 4.8 µg/m3 se budou pravděpodobně vyskytovat jen v blízkosti 
komunikace mimo obytnou zástavbu západně od Postoloprt. Směrem na obě strany od 
komunikace hodnoty rychle klesají v gradientu, který se rychlý předev�ím k severu, přičem� 
v údolí Chomutovky bude vliv zdroje velmi nízký (pod 2,4 µg/m3). S vzrůstající nadmořskou 
vý�kou ve svahu na protilehlém břehu lze očekávat opět mírný nárůst hodnot, které v�ak 
vět�inou nepřesáhnou 3,6 µg/m3. 

Na vět�ině území Postoloprt lze očekávat koncentrace v rozmezí 1,2 a� 1,4 µg/m3, podél 
trasy severně od Postoloprt koncentrace poněkud vy��í (2,4 a� 4,8 µg/m3). Stejné hodnoty se 
dají předpokládat ve svazích severně resp. severovýchodně od města. 

Prostor nivy Ohře je zdrojem téměř nezasa�en (pod 1,2 µg/m3), naopak vy��í hodnoty se 
dají očekávat ve svahu Březenského vrchu (2,4 � 4,8 µg/m3). Samotná obec Březno bude 
vlivem zdroje prakticky neovlivněna (pod 1,2 µg/m3).  

 
Varianta B 
Varianta B se projeví poněkud vy��ími koncentracemi v prostoru svahů severovýchodně 

od Postoloprt, kde lze podél trasy očekávat nejvy��í hodnoty v rozmezí 4,8 � 5,8 µg/m3. Pole 
koncentrací 3,6 � 4,8 µg/m3 je zde prota�eno poněkud více k severu. Jinak se tato varianta 
výrazně neli�í. 

 
Limit pro maximální krátkodobé koncentrace sumy uhlovodíků není legislativou 

stanoven.  Hodnoty nepředstavují zdravotní či environmentální problém. 
 
Ve�kerá vý�e uvedená tvrzení se opírají o modelový výpočet, zalo�ený na určitých 

předpokladech intenzit dopravy uva�ovaných pro danou lokalitu v roce 2010 a dále na 
klimatických podmínkách specifikovaných větrnou (stabilitní) rů�icí vypracovanou v ČHMÚ. 
V�echny hodnoty je tudí� třeba brát jako více či méně přesný odborný odhad zatí�ený tě�ko 
kvantifikovatelnou chybou. Jeliko� byla při modelování v rámci nabízejících se dat pou�ita 
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v�dy nejméně příznivá varianta, lze výsledný soud pova�ovat za konzervativní. Realita bude 
s velkou pravděpodobností příznivěj�í. 

V prvních letech po zprovoznění obchvatu bude vhodné tyto údaje verifikovat měřením, 
případně novou rozptylovou studií, zalo�enou na intenzitách dopravy vzniklých aktuálním 
sčítáním.   

Není pravděpodobné, �e vlivem provozu na zkapacitněném obchvatu budou vznikat 
pachové látky či prach v koncentracích obtě�ujících obyvatelstvo. 

 
Hodnocení vlivu 
 
Hodnocení vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzdu�í bylo provedeno v souladu se 

zákonem o ovzdu�í č. 86/2002 Sb. resp. s nařízením vlády č. 350/2002 Sb. 
 
Vlivy NO2 
Přirozené pozadí průměrných ročních koncentrací NO2 se pohybuje v rozmezí 0,4 � 9,4 

µg/m3. Průměrné roční koncentrace ve venkovním prostředí měst se pohybují od 20 do 90 
µg/m3 a hodinová maxima v rozmezí od 75 do 1015 µg/m3. Uvnitř budov s plynovým 
vytápěním mohou přesahovat průměrné hodnoty 200 µg/m3 po dobu několika dní. 
Jednohodinová maxima mohou dosáhnout 2000 µg/m3 a po krátkou dobu dokonce je�tě vý�e. 

 
Efekt krátkodobých koncentrací 
Data dostupná z toxikologických pokusů jen zřídka prokazují vliv akutních expozic pod 

1880 µg/m3 (1 ppm). Zdraví lidé vystavení za klidu či slabé námahy po dobu krat�í jak dvě 
hodiny koncentracím vy��ím ne� 4700 µg/m3 (2,5 ppm) vykazují jasné zhor�ení plicních 
funkcí, přičem� nejsou ovlivněni koncentracemi ni��ími ne� 1880 µg/m3 (1 ppm). 

NO2 zvy�uje bronchiální citlivost. 
Nejcitlivěj�ími na přítomnost NO2 jsou astmatici. Nejni��í koncentrace, která 

v laboratorních podmínkách vyvolala plicní odpověď u slab�ích astmatiků exponovaných po 
dobu 30 � 110 minut činila 560 µg/m3 (0,3 ppm). Účinek mů�e být posílen nízkými teplotami 
vdechovaného vzduchu. Nicméně tyto testy nebyly průkazné. Nicméně neexistují dlouhodobé 
epidemiologické studie, které by jasně stanovily koncentrace a doby expozic, vyvolávající 
nepřijatelná zdravotní rizika u dětí či dospělých. 

 
Efekt dlouhodobých koncentrací 
Testy na zvířatech jasně prokázaly, �e expozice koncentracím NO2 pod 1880 µg/m3 (1 

ppm) po dobu několika týdnů či měsíců ovlivňuje vratně i nevratně funkci plic, sleziny, jater a 
krve. Ji� koncentrace NO2 pod  940 µg/m3 (0,5 ppm) také zvy�ují citlivost organismu na 
bakteriální a virové infekce plic. 

�ádná ze studií nepodala průkazný odhad dlouhodobě významných hladin koncentrací 
ve vztahu k projevu po�kození zdraví, ale dostupné výsledky jasně ukazují na vznik 
dýchacích potí�í u dětí vystavených průměrným ročním hodnotám ve vý�i 50 � 75 µg/m3 či 
vy��ích.  

 
Vlivy CO 
Bě�ná pozaďová koncentrace CO se pohybuje v rozmezí 0,06 a� 0,14 mg/ m3 (0,05 � 

0,12 ppm). V prostředí evropských měst ovlivněném dopravou se osmi hodinové průměrné 
koncentrace CO pohybují obyčejně pod 20 mg/ m3 (17 ppm) s krátkodobými vzestupy 
k hodnotě 60 mg/m3 (53 ppm). Koncentrace CO uvnitř automobilů bývají obyčejně vy��í ne� 
v okolním venkovním vzduchu. Pouze pro srovnání zde slou�í informace, �e kouření 
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tabákových výrobků v místnostech či uvnitř automobilů mů�e zvý�it osmi hodinové průměry 
koncentrací CO na 23 � 46 mg/m3 (20 � 40 ppm). 

Vdechovaný CO proniká rychle skrz alveolární, kapilární a placentální membrány a 
vstupuje do krve. Přibli�ně 80 � 90% absorbovaného CO se slučuje s hemoglobinem a tvoří 
karboxihemoglobin (COHb), který je specifickým biomarkrem zasa�ení krve. 

Slučování CO s hemoglobinem při tvorbě COHb zmen�uje schopnost krve vázat kyslík 
a předávat ho do okolních tkání. To jsou hlavní příčiny nedostatečného okysličení tkání ji� 
vlivem nízkých koncentrací CO. Toxické efekty CO se projevují předev�ím u orgánů a tkání 
s velkou spotřebou kyslíku jako kupříkladu u plic, srdce, kosterní svaloviny a vyvíjejícího se 
plodu. Tě�ká hypoxie způsobená akutní otravou CO mů�e způsobit jak vratné krátkodobé 
neurologické potí�e, tak častěji vá�né a přetrvávající neurologické po�kození. 

Současné epidemiologické studie ukazují, �e bě�né expozice, kterým jsou organismy 
vystavovány v okolním prostředí, nemají vliv na vznik aterosklerózy lidí (infarkty). 

Následující limity (doporučené WHO) zahrnující koncentrace a doby expozic byly 
stanoveny tak, aby vlivem vdechovaného CO nedocházelo k překračování 2,5% hladiny 
COHb v krvi, a to i při mírné zátě�i organismu. 

- 100 mg/m3 (= 100.000 µg/m3) (90 ppm) pro dobu 15 min 
-   60 mg/m3 (=   60.000 µg/m3) (50 ppm) pro dobu 30 min 
-   30 mg/m3 (=   30.000 µg/m3) (25 ppm) pro dobu 1 hod 
-   10 mg/m3 (=   10.000 µg/m3) (50 ppm) pro dobu 8 hod 
 
Vlivy polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) 
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) vznikají během nedokonalého spalování 

organických látek (uhlí, dříví, plyn, benzín, nafta), v případě automobilové dopravy � 
pohonných hmot. Díky hojnosti zmíněných zdrojů jsou přítomny téměř v�ude. Jedná se o 
směs stovek chemických látek včetně jejich derivátů jako nitro-PAH, heterocyklických PAH a 
oxidovaných produktů. 

Data z pokusů ukazují, �e PAH mohou v organismech vyvolávat mno�ství odpovědí: 
mohou působit imunotoxicky, genotoxicky, karcinogenně či ovlivňovat reprodukci a 
ovlivňovat rozvoj arteroskleróz. Zdravotně záva�ný je předev�ím dobře prokázaný 
karcinogenní účinek některých PAH. Tyto vlivy jsou mimo jiné typické i pro výfukové plyny. 
Vět�ina PAH (a samozřejmě i karcinogenní PAH) se vá�í na pevné částice. 

Ačkoliv hlavním cestou do organismů je příjem potravy, část kontaminace se mů�e dít 
vdechovaným vzduchem (resp. vdechováním pevných částic obsa�ených ve vzduchu). 
Hladina koncentrací PAH v ovzdu�í by tudí� měla být udr�ována na nejni��í mo�né úrovni. 
Přesné limitní hodnoty v�ak neexistují. 

Informace pocházejí z publikace WHO Air Quality Guidelines for Europe (II. edition). 
 
Porovnání variant 
 
Vět�ina trasy R7 je ře�ena jednovariantně (varianta A), pouze v prostoru od Ohře na 

východě po severozápadní okraj Postoloprt jsou navr�eny dvě varianty. Jejich trasování 
předjímá samozřejmě také rozlo�ení pole koncentrací modelovaných �kodlivin. V případě 
varianty B by polovina automobilů projí�děla stejným prostorem, kudy je vedena i varianta A, 
a pouze druhá polovina (jeden směr jízdy) by vedla jinudy (obloukem vybočujícím k severu). 
Z vý�e uvedených skutečností je zřejmé, �e rozdíly v rozmístění polí koncentrací �kodlivin 
resp. v modelovaných hodnotách nebudou mezi variantami příli� velké a navíc budou 
omezeny pouze na prostor severně resp. severovýchodně od Postoloprt. 

V podstatě u v�ech modelovaných �kodlivin platí, �e v případě realizace varianty B lze 
očekávat v severní části lokality nazývané Areál buď poněkud vy��í hodnoty koncentrací 
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nebo vět�í plochu s výskytem hodnot, které by zde byly zaznamenávány v případě realizace 
varianty A. To samé platí i pro prostor, kde se severozápadně od Postoloprt setkávají obě 
ramena varianty B. Převedením poloviny dopravy na severní oblouk (varianta B) v�ak 
nedojde k významnému sní�ení koncentrací �kodlivin v prostoru, kudy vede varianta A 
(území mezi lokalitou Areál a okrajem Postoloprt).  

Vý�e uvedené rozdíly, které se odvíjejí od trasování obou variant (umístění zdroje) a 
konfigurace okolního terénu, jsou nevýznamné a ve vztahu k legislativním limitů jsou 
irelevantní (v�echny modelované koncentrace le�í s dostatečnou rezervou pod). 

S ohledem na kvalitu ovzdu�í lze obě varianty doporučit k realizaci jako 
bezproblémové. Obytná zástavba Postoloprt či okolních obcí nebude vystavena neúnosnému 
zneči�tění ovzdu�í majícímu původ v automobilové dopravě na R7. 

 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a dal�í fyzikální a biologické charakteristiky 
 
D.I.3.1. Vliv hluku 
 
Hlukové pozadí 
Akustický tlak ( hluk ) je ve vět�ině případů vnímán negativně a� v situaci, kdy �kodí 

bezprostředně, tedy znemo�ňuje komunikaci, sni�uje sluchové vnímání, ru�í ve spánku apod.  
Jeho dlouhodobému působení je v�ak zejména v městském prostředí vystavena značná část 
populace. Jeho negativní působení na zdraví jednotlivce je v�eobecně podceňováno. 
Dlouhodobé působení hlukové zátě�e na lidský organismus mů�e vedle poruch a po�kození 
sluchu vyvolat i celou řadu nespecifických onemocnění jako jsou stresy, neurózy, chorobné 
změny krevního tlaku apod. Nadměrný hluk tedy ve svém důsledku vede ke zvy�ování 
nemocnosti a na neposledním místě ke zkrácení věku posti�ené populace. Hluk přitom ale 
působí na ka�dého jednotlivce rozdílně podle jeho individuální vnímavosti a citlivosti.  

K přirozenému hlukovému pozadí  tzv. sekundárním emisím patří například hluk 
vznikající  díky �umu stromů nebo bouchání a hvízdání částí staveb přispívá v současnosti 
řada dal�ích zdrojů hluků vyvolaných aktivní lidskou činností. 

V zájmovém území se v současné době nacházejí  trvalé zdroje hluku předev�ím 
v průmyslových areálech na západě  Postoloprt a v omezené míře i ve dvou  zemědělských 
areálech. Hluk vznikající při polních pracích je  časově omezený a pro hodnocení hlukového 
pozadí nevýznamný. 

Přilehlá část města Postoloprt je od navr�ené varianty A tělesem �elezniční trati a  
nenacházejí se v ní provozovny, které  by byly významným zdrojem hluku. Trasa B se od 
zástavby Postoloprt dostatečně vzdaluje.  

Dominantním zdrojem hluku v �ir�ím okolí zájmovém území je automobilová doprava 
na stávající silnici I/7 a provoz na místních komunikacích. Vliv nárůstu dopravy na 
zkapacitněném obchvatu Postoloprt  je zpracován v akustické studii. Jako důle�itá se jeví 
skutečnost, �e k navý�ení vydatnosti zdroje hluku (= nárůst dopravních intenzit) by zde do�lo 
i v případě nerealizace záměru.    

 
Vliv akustického tlaku ( hluku ) na obyvatele 
 
Zdravotní důsledky a ru�ivé účinky hluku byly v ČR nejnověji hodnoceny Státním 

zdravotním ústavem Praha v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve 
vztahu k �ivotnímu prostředí ( Praha, červen 2002 ). Monitoring probíhal 8 let v 21 městech. 
V jednotlivých městech byla vybrána v�dy jedna tichá a jedna hlučná základní lokalita, v ní� 
bydlelo 300 � 1000 obyvatel. Měřící místa byla vytypována tak, aby měřením byla 
chrakterizována hlučnost celé základní lokality. Zdravotní účinky hluku byly v průběhu 8 let 
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zji�ťovány celkem 2 x  pomocí dříve vypracovaného dotazníku. Vyhodnocení výsledků bylo 
prováděno tak, �e v�echny údaje zji�těné dotazníkem v jednotlivých lokalitách resp. průměrná 
procenta odpovědí, či průměry v případě numerických odpovědí , za lokalitu byly polo�eny ve 
vztahu k příslu�nému údaji o hlučnosti lokality. Jedním z výsledků monitoringu je odhad 
relativního rizika po�kození zdraví hlukem � risk assesment. 

 
Odhad relativního rizika po�kození zdraví hlukem v �ivotním prostředí 

DB Laeq 
Procentní 

vyjádření rizika dB Laeq 
Procentní 

vyjádření rizika dB Laeq 
Procentní 

vyjádření rizika 
do 40 - 50 � 52 4,0 % 62 � 64 8,3 % 

40 � 42 0,4 % 52 � 54 4,7 % 64 � 66 9,1 % 
42 � 44 1,1 % 54 � 56 5,4 % 66 � 68 9,8 % 
44 � 46 1,8 % 56 � 58 6,2 % 68 � 70 10,5 % 
46 � 48 2,5 % 58 � 60 6,9 % 70 � 72 11,2 % 
48 - 50 3,3 % 60 � 62 7,6 %   

 
Obyvatelé přilehlých částí Března, Rvenic, Seménkovic, Bítozevse a Postoloprt mohou 

být ovlivněni hlukem, souvisejícím se stavbou a provozem roz�ířeného obchvatu. 
 
Ovlivnění obyvatel během výstavby  
 
Základní nejvy��í přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku na hranici nejbli��í 

obytné zástavby v okolí areálu je dle nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění ( ve znění novely č. 88/2004 Sb. )  
stanovena na 50 dB (A) v denní době a 40 dB (A) v noční době. Dle § 12 odst. 5 tého� 
nařízení je pro provádění povolených staveb přípustná korekce + 10 dB v době od 7 do 21 
hodin. 

S  ohledem na dosavadní zku�enosti s pohybem mechanismů a dobou jejich provozu při 
výstavbě obdobných areálů v ČR lze předpokládat, �e v nejbli��í obytné zástavbě nebudou, i 
s ohledem na její vzdálenost od obytných objektů, překračovány limitní hladiny hluku dané 
hygienickými předpisy.  

Hlukovou situaci v souvislé zástavbě Postoloprt příznivě ovlivňuje dostatečná 
vzdálenost od posuzované trasy komunikace a odclonění zástavby tělesem �elezniční dráhy. I 
souvislá zástavba dal�ích obcí le�ících podél trasy je od posuzované trasy dostatečně vzdálena 
a příznivě ovlivněna morfologií terénu.  Vzhledem k tomu, �e nejvíce je občany pociťováno 
negativní působení hluku v nočních hodinách a o víkendech, je nutná odpovídající 
komunikace dodavatele prací s občany Postoloprt, Března a dal�ích obcí, zaji�těná 
prostřednictvím městského úřadu resp. a jednotlivých obecních úřadů.. 

Práci při nejhlučněj�ích etapách výstavby je třeba načasovat na dobu od 7 do 21 hodin.   
 
Ovlivnění obyvatel během provozu 
 
Ve zpracované akustické studii byl posouzen vliv hluku, vznikajícího na roz�ířeném 

obchvatu, na zástavbu přiléhající k navr�eným variantám tras.   
 

Společný úsek obou navr�ených tras 
- zemědělský areál na počátku posuzovaného úseku le�ící východně od Březenského 

vrchu. V areálu se nacházejí dva bytové domy. Vypočtené očekávané   hladiny  
ekvivalentního akustického tlaku LAeq,T 

 u domu č. p. 110 činí u aktivní varianty 
hodnoty 46,6 dB  v denní době resp. hodnoty 37,6 dB v noční době.  
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-  obec Březno.  Tato obec le�í ve sní�enině Ohře,  pod úrovní terénu, na něm� je vedena 
trasa stávající i navr�ené komunikace. Obec je od navr�ené trasy částečně oddělena i 
Březenským vrchem. Posouzení bylo zaměřeno na západní okraj obce, který je 
k posuzované trase nejblí�e. Vypočtené očekávané  hladiny  ekvivalentního 
akustického tlaku LAeq,T 

 u domu č. p. 93  činí u aktivní varianty 42,9 dB v denní době 
resp. 33,9 dB v noční době.  

- Postoloprty � Celnice. Naprostá vět�ina zástavby le�í v dostatečné vzdálenosti od 
posuzované trasy. Zástavba je navíc  od stávající i navr�ené trasy komunikace 
oddělena náspem �elezniční trati. Vypočtené očekávané  hladiny  ekvivalentního 
akustického tlaku LAeq,T  u domu č. p. 104, který le�í nejblí�e k posuzované trase,  
činí u aktivní varianty 48,3 dB v denní době resp. 39,8 dB v noční době. I vypočtené 
hodnoty ve výpočtových bodech, zvolených na dal�ích dvou místech na západním 
okraji zástavby byly hluboce pod povolenými limity. U silnice z Celnice na Březno 
le�í těsně u stávající i navrhované trasy komunikace benzínová pumpa. Vypočtené 
očekávané  hladiny  ekvivalentního akustického tlaku LAeq,T  u benzinové pumpy 
dosáhly u aktivní varianty 57,5 dB v denní době resp. 48,5 dB v noční době. 

- Postoloprty � nová zástavba na západním okraji města. Vypočtené očekávané denní  
hladiny ekvivalentního akustického tlaku LAeq,T 

 u  dostavovaného domu, le�ícího proti 
odbočce na obec Rvenice, činí 48,2 dB v denní době resp. 39,3 dB v noční době u 
varianty A a 50,3 dB resp. 41,3 dB u varianty B. Vzhledem k tomu, �e území bude 
zřejmě v krátké době zastavěno, je na tuto lokalitu nutné zaměřit pozornost a 
v projektu pro územní či stavební řízení   aktualizovat akustickou studii. 

- Rvenice, Seménkovice a Bítozeves. V�echny tři obce le�í v údolí Chomutovky 
v dostatečné vzdálenosti od navr�ené trasy a pod úrovní terénu, po něm� je vedena 
trasa stávající i navr�ené komunikace. Vypočtené očekávané denní  hladiny 
ekvivalentního akustického tlaku LAeq,T 

 u stáje na hraně údolí Chomutovky na okraji 
Seménkovic činí  46,2 dB v denní době resp. 37,1 dB v noční době.  

 
Úsek ovlivněný variantou A i varintou B navr�ené trasy 

 
- Postoloprty � zástavba u kři�ovatky se silnicí Postoloprty � Počerady. Jedná se o 

několik rodinných domů a bytovky v zemědělském areálu. Vypočtené očekávané  
hladiny ekvivalentního akustického tlaku LAeq,T 

 u bytovek č.p. 542 � 547 dosáhly 40,7 
dB v denní době resp. 31,7 dB v noční době ( var A ) a  41,6 dB resp. 32,6 dB  (var. 
B). U nemovitostí mezi silnicí Postoloprty - Počerady a sportovním areálem, dosáhly 
vypočtené hladiny LAeq,T 

 hodnot mezi 49,5 dB a 50 dB v denní době a 41,1 a 40,5 dB 
v noční době. Na okraji areálu tepelného hospodářství činí vypočtené očekávané denní  
hladiny ekvivalentního akustického tlaku LAeq,T 

 49,7 dB v denní době a 40,8 dB 
v noční době.  Vět�ina zástavby města je od stávající trasy resp. navr�ené varianty A 
oddělena náspem �elezniční trati a bude hlukem vznikajícím při provozu na 
roz�ířeném obchvatu dotčena minimálně.  
 

Vlivem  osobní i nákladní dopravy na R7, nedojde ke stavu, kdy by byly překročeny 
přípustné  hodnoty LAeq,T /dB/  v chráněných venkovních prostorech, chráněných venkovních 
prostorech staveb a chráněných vnitřních prostorech staveb v  prostoru nejbli��í obytné 
zástavby, souvislé i izolované, v denní ani noční době. Situace je příznivě ovlivněna vyu�itím 
trasy stávajícího obchvatu, který ji� byl projektován, tak aby byla doprava vyvedena mimo 
souvislou zástavbu. Zástavba men�ích obcí ( Březno, Rvenice, Seménkovice, Bítozeves ) 
navíc le�í v údolích a  v dostatečné vzdálenosti od  společných úseků obou variant.  



R7 obchvat Postoloprty                                                                    VIA Service s.r.o. 

 97
 
 

 

Povolené limity nebyly překročeny ani v prostoru zahrádkářských kolonií, le�ících při 
řece Ohři u obce Březno a na východním okraji Postoloprt. 

V dal�ích stupních zpracování projektové dokumentace musí být z hlediska hlukového 
zatí�ení věnována zvý�ená pozornost zástavbě na západním okraji Postoloprt, kde dochází 
k nové výstavbě rodinných domů. 

Relativní riziko po�kození zdraví  obyvatel  hlukem, vznikajícím při provozu na R7,  je 
hodnoceno jako  minimální. 

 
Vliv akustického tlaku (hluku) a ru�ení projí�dějícími automobily na �ivočichy 
V případě varianty A bude zdroj hluku severně od Postoloprt v podstatě toto�ný 

s původním vedením komunikace, u varianty B vznikne v krajině nový zdroj. 
U obou variant dojde vlivem nepatrného přesměrování dopravy na obchvatu západně od 

Postoloprt, který vede oproti stávající komunikaci poněkud severněji, také k mírnému 
přesměrování zdroje hluku. Vzhledem k malé prostorové odchylce od původní trasy v�ak tato 
změna nebude natolik významná, aby se projevila vymizením některých �ivoči�ných druhů 
z blízkosti obchvatu. Lze navíc počítat se značnou adaptabilitou zvěře na hluk.  

Více ne� samotné přesměrování dopravy se na hlučnosti projeví předpokládané nárůsty 
dopravních intenzit. 

 
D.I.3.2. Vlivy na územní systém ekologické stability a chráněná území 
Stávající, alespoň částečně funkční segmenty ÚSES, je nutno chránit před ne�ádoucími 

zásahy, které by sni�ovaly jejich současný stupeň ekologické stability. Cílem, zejména u 
biocenter, je dosa�ení přirozené druhové skladby bioty, odpovídající trvalým stanovi�tním 
podmínkám. V případě střetu s jinými činnostmi v území  je ekostabilizační funkce 
vymezených ploch prioritní. U biokoridorů, které slou�í k migraci organismů mezi biocentry, 
je mo�no připustit hospodářské vyu�ití v �ir�ím rozsahu, nikdy v�ak nesmí dojít ke sní�ení 
ekologické stability oproti současnému stavu. 

U segmentů, které jsou navrhovány k zalo�ení či podstatnému doplnění, je nutno 
výrazně změnit současný způsob vyu�ívání ve prospěch začlenění do �ekologické 
infrastruktury�. Znamená to předev�ím nepřipustit takovou změnu ve vyu�ití území, která by 
následnou realizaci (zalo�ení biocentra, biokoridoru) znemo�nila či výrazně ztí�ila. 

V ochranné zóně nadregionálního biokoridoru jsou v�echny segmenty ÚSES ni��í 
hierarchické úrovně (regionální a lokální), významné krajinné prvky a ekosystémy se stupněm 
stability tři a vý�e chápány jako součást nadregionálního biokoridoru. 

U regionálního biokoridoru je v nevyhnutelných případech mo�né přeru�ení, které má 
charakter polopropustné bariéry. Přeru�ení nesmí být del�í ne�: 

• luční či mokřadní společenstva, společenstva stepních lad - max. 100 m (stavební 
plocha), 150 m (orná půda), 200 m (ostatní kultury);  

• lesní společenstva - úplné přeru�ení není povoleno, ov�em na vzdálenost do 150 m je 
přípustné zú�ení biokoridoru na parametr lokální, tj. 15 m.  

Obě varianty trasy obchvatu procházejí ochranným pásmem nadregionálního 
biokoridoru NBk 20 a kří�í jeho dvě osy (vodní a nivní osa tvořená Ohří a teplomilná 
doubravní osa). Kří�ení vodní a nivní osy je navr�eno mimoúrovňově vysokým mostním 
tělesem přes Ohři, navíc pouze roz�ířením stávající vozovky. Oproti stávajícímu stavu lze vliv 
pova�ovat za nulový.  

Mezi řekou Ohří a Postoloprty je podél severního okraje silnice I/7 navr�eno za 
stávajícího stavu nefunkční propojení regionálního biocentra RBc 1511 s vodní a nivní osou 
NBk 20. Tento nefunkční segment ÚSES bude díky výstavbě R7 ve variantě A realizován 
výsadbou doprovodných dřevin (viz doporučení v kapitole D.IV. Charakteristika opatření 
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k prevenci, vyloučení, sní�ení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na �ivotní prostředí). 
V opačném případě by nefunkční stav zřejmě přetrvával.  

Obě varianty trasy procházejí RBc 1511. S ohledem na v�eobecně nízkou ekologickou 
stabilitu území a zdej�í obecný nedostatek přirozeněj�ích biotopů je třeba tuto oblast (byť ji� 
silně negativně antropogenně ovlivněnou) pova�ovat za lokálně cennou a vyvarovat se 
takových zásahů, které by znamenaly dal�í degradaci. Realizací varianty B dojde ke vzniku 
nové dělící linie, která přinese významné naru�ení lokality (kácení dřevin, vznik hlubokého 
zářezu = nová antropogenní struktura). Naopak varianta A nebude představovat nové naru�ení 
biocentra jeliko� plně respektuje stávající trasování silnice I/7. Roz�íření se bude dít bez 
nutnosti zásahu do vzrostlé vegetace a proběhne v rámci existujícího �antropogenního� 
koridoru (náspy stávající silnice, náspy �elezniční tratě, tě�ko definovatelné okolí sportovního 
hři�tě, pra�ná cesta podél stávající silnice I/7). Ve vztahu k biocentru nedojde k novému 
vzniku dělícího efektu (na rozdíl od varianty B). Výstavbu R7 budou v této části doprovázet 
nejrozsáhlej�í kompenzační opatření formou náhradních výsadeb dřevin (viz doporučení v 
kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sní�ení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na �ivotní prostředí). 

Ji�ně od Seletic je uva�ováno s propojením regionálního biokoridoru RBk 77 
s regionálním biocentrem RBc 1510 ji�ně od Postoloprt (mimo ZÚ). Za stávající situace je 
toto propojení ji�ně od silnice I/7 zcela nefunkční, severně od této komunikace je tvořeno alejí 
podél silnice na Seletice. Funkčnost tohoto prvku bude posílena kompenzační výsadbou 
dřevin v místě kří�ení s R7. 

Ostatní prvky ÚSES v zájmovém území budou vlivy výstavby R7 nedotčeny. Jako 
výrazně příznivěj�í ve vztahu k ÚSES se jeví varianta A. 

�ádná varianta trasy se nedostává do střetu s chráněným územím ve smyslu zákona 
114/1992 Sb. V území se nenachází �ádné vyhlá�ené VKP, jsou zde pouze VKP dané 
zákonem. 

 
Rozsah zásahu do VKP 
VKP varianta A varianta B 
zalesněný Březenský vrch bez zásahu 
niva a tok Ohře překlenuto mostem překlenuto mostem 
tok a břehový porost Chomutovky bez zásahu/zásah zcela min. bez zásahu/zásah zcela min. 
tři rybníky bez zásahu bez zásahu 
lesní porost severně od Postoloprt bez zásahu prostupuje průsekem 

 
Významnou nevýhodou varianty B je nutnost vyhloubení hlubokého zářezu 

s vykácením průseku v lesíku (VKP) severně od Postoloprt. 
 
Obě varianty R7 mimoúrovňově (mostním tělesem) kří�í území CZ0423510 � Ohře, 

které je navr�eno k zařazení do sítě evropsky významných stanovi�ť - NATURA 2000 (SCI). 
Prioritními druhy jsou zde bolen dravý  (Aspius aspius ) a velevrub tupý  (Unio crassus). 
Výstavba R7 bude v tomto území představovat roz�íření stávajícího mostního tělesa bez 
nutnosti zásahu do vý�e zmíněného území (tok Ohře). Vlivy záměru budou tudí� nulové a 
biotop prioritních druhů nebude nijak ovlivněn. Nikde v blízkosti trasy se nenachází �ádné 
území SPA. 

 
D.I.3.3. Vliv na lesy 
Z hlediska vlivu na půdu určenou k plnění funkcí lesa je podstatně �etrněj�í varianta A, 

která vy�aduje jen minimální zábor této půdy na severním okraji Postoloprt. 
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Pro realizaci trasy ve variantě B je naopak nutné vyjmout významnou plochu lesních 
půd. Trasa varianty B po průchodu nivou Ohře přetíná úzký  doprovodný porost při 
komunikaci Postoloprty � Lene�ice, evidovaný jako LPF, přechází před navazující polní 
pozemky a nad zemědělským areálem u Postoloprt vstupuje do lesa, kterým vede naprostá 
vět�ina  zbývajícího  samostatného úseku trasy. Podle místně vymezených souborů lesních 
typů se jedná zejména o bohaté habrové doubravy, jilmový luh v údolí Chomutovky a 
částečně o suchou habrovou doubravu. Vedením trasy B by byla ztí�ena organizace 
hospodaření na lesních pozemcích na lesích mezi stávající  a novou trasou obchvatu. Jilmový 
luh je kategorizován jako vzácné či ohro�ené lesní stanovi�tě s vy��í hodnotou. 

Zábor LPF u varianty A dosáhne cca 44.710 m2, zábor LPF u varianty B dosáhne 
přibli�ně 43.575 m2.  

Zábor u varianty A bude částečně  kompenzován novými výsadbami na přiléhajících 
náspech nové komunikace. Varianta B odpovídající  kompenzaci nemá. 

 
D.I.3.4. Dal�í biologické vlivy 
Vzhledem k okolní polní krajině, kde �íření invazních druhů rostlin, ruderálních a 

plevelných rostlin, nákaz a �kůdců je samo o sobě snadné a ruderální společenstva jsou zde 
obecně roz�ířená, nebude  stavba obchvatu vzhledem ke své krátké délce, představovat 
zvý�ení rizika zavlečení některých druhů invazních rostlin, např. křídlatek a bol�evníku. 
Doprovodná zeleň, která jej bude doprovázet, vytvoří nové stanovi�tě pro řadu druhů rostlin a 
�ivočichů. 

 
D.I.3.5. Fyzikální vlivy 
Noční doprava na obchvatu bude doprovázena emisemi světla, jejich� intenzita bude 

zále�et na intenzitě dopravy. Jejich vliv je tě�ko hodnotitelný. 
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
D.I.4.1. Podzemní voda 
1) Kvantitativní vlivy na podzemní vodu 
Ovlivnění hladiny (pokles) podzemních vod se dá předpokládat tam, kde dojde 

k významněj�ím výkopovým pracím. V místech výrazného zahloubení vozovky pod úroveň 
terénu vzniká drená�ní efekt sni�ující úroveň hladiny podzemní vody, co� se projeví úbytkem 
vody ve studních. Nejohro�eněj�í jsou v takovýchto případech studně nacházející se 
v blízkosti těchto zásahů. Riziko se zvy�uje předev�ím u studní čerpajících vodu z mělkých 
čtvrtohorních náplavů. Ovlivněna mů�e být i jejich kvalita. 

Horizontální i vertikální vedení varianty A zcela kopíruje stávající trasu silnice I/7 a 
nikde nevstupuje do hlub�ího zářezu. Toto nebezpečí je tudí� irelevantní. V případě varianty 
B dojde k hlubokému průniku do podlo�í přibli�ně mezi km 20 a 21, případně je�tě o něco 
více na západ. 

Vzhledem k tomu, �e nikde v okolí ani jedné z variant se nenacházejí �ádné studny 
(město Postoloprty má svůj vodovod), nepřipadá ohro�ení zdrojů podzemní vody vlivem 
výstavby R7 v úvahu. 

Vedle sní�ení hladiny podzemních vod mů�e zkapacitnění obchvatu místně doprovázet 
jev zcela opačný � vzestup hladiny mělkých podzemních vod. V místě, kde násep obchvatu 
přetne terénní depresi a zahradí případný odtok, existuje mo�nost vzniku akumulace 
podzemní vody s následným tvořením ba�iny prosakující na povrch, případně prostupující a� 
do náspu. Takovéto území ji� v podstatě vzniklo v místě, kde stávající dvouproudý obchvat 
I/7 odřízl lokalitu nazývanou �Areál�. Voda odtékající z této lokality se v de�tivých obdobích 
hromadí pod náspem vozovky a vytváří zde periodickou mokřinu. Roz�ířením tělesa 
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komunikace se tento vliv pravděpodobně dále posílí. Problém je společný oběma variantám. 
Bude třeba proto zajistit odkanalizování. V jiných místech toho riziko nehrozí. V území 
nevzniknou nové náspy, nýbr� dojde pouze k roz�íření stávajících. 

Podzemní vody ve fluviálních sedimentech nivy Ohře a údolí Chomutovky le�í ve velmi 
malé hloubce a jejich hladina je zde přímo závislá na úrovni hladiny v tocích, se kterou 
komunikuje. V období vy��ích atmosférických srá�ek je zde bě�né, �e voda vystupuje nad 
terén a zamokřuje území. Takováto území jsou důsledně překonávána mostními tělesy (resp. 
roz�ířením stávajících mostů). 

Souhrnně lze konstatovat, �e výkopové práce spojené s výstavbou R7 ve variantě A 
budou minimální a neovlivní směr proudění podzemních vod, vydatnost studní či vodní re�im 
polí.  

 
2) Kvalitativní vlivy na podzemní vodu 
Provoz ka�dé komunikace představuje určité riziko pro kvalitu podzemních vod vlivem 

úniků ropných  látek, zimního posypu (NaCl), případně emisí výfukových plynů (Pb). 
Objem ropných látek korespondující s bě�ným provozem, který se z povrchu obchvatu 

dostane do půdy, bude půdním filtrem odbourán dříve, ne� by  mohl proniknout do hlub�ích 
vrstev. 

Dal�ím potenciálním kontaminantem, majícím původ v automobilové dopravě, je olovo 
(Pb). Jeho vliv je v�ak omezen jak hloubkově (několik centimetrů), tak prostorově směrem od 
zdroje (cca 2 m). V době uvedení obchvatu do provozu se navíc dá očekávat zcela převa�ující 
pou�ívání bezolovnatého benzínu. Vliv emisí olova na podzemní vody bude nulový. 

Zimní provoz na obchvatu bude provázen aplikací rozmrazovacích solí (převá�ně NaCl) 
a jejich splachy s uvolňováním do okolí. Chloridový aniont vstupuje do okolního prostředí 
jednak ve formě aerosolu rozstřikovaného na okolní vegetaci a �ířeného vzduchem a dále 
splachy do povrchových vod.  

Maximální koncentrace chloridů v podzemních vodách je dosahována v pozdním létě. 
Někdy se mů�e zneči�tění podzemní vody projevit i ve značné vzdálenosti od komunikace. 
Zde v�ak lze jen obtí�ně určit zdroj. �pičkové zneči�tění podzemních vod chloridy nebývá 
vy��í ne� 150 mg/l. Chuťově pozorovatelná je koncentrace od 200 mg/l (data viz Franěk & 
Wimětalová 1994). 

Vlivem provozu na R7 se bude do vody uvolňovat cca 22,36 t chloridového iontu za 
zimní období (u varianty B nepatrně více), přičem� vět�ina odteče dreny povrchovou vodou 
do recipientů (Chomutovka resp. Ohře). Podzemní vody nebudou dotčeny. 

Trasa obchvatu fakticky neprotíná ani svými vlivy neohro�uje �ádné PHO vodního 
zdroje ani chráněnou oblast akumulace vod.  

Přesto, �e riziko zneči�tění podzemních vod vlivem provozu na komunikaci je malé 
(vyjma havarijních stavů vlivem dopravní nehody), je navr�en monitoring ve fázi výstavby i 
během prvních let provozu. Určité zvý�ení rizika se dá očekávat během výstavby vlivem 
provozu a parkování stavebních mechanismů, přečerpávání PHM a skladování chemikálií 
v prostoru staveni�tě. Těmto nebezpečím je třeba čelit technicko-organizačními opatřeními. 

Ve srovnání s nulovou variantou bude R7 díky bezpečnostním opatřením (systém drenů 
a jímek) znamenat jednoznačný přínos pro kvalitu podzemních vod, co� se projeví předev�ím 
v případě dopravní nehody s následným únikem ropných látek. Stávající komunikace na tuto 
eventualitu není vůbec připravena. 
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D.1.4.2. Povrchová voda 
 
1) Kvantitativní vlivy na povrchovou vodu 
Trasa R7 (obě varianty) kří�í severně od Postoloprt Chomutovku a východně od 

Postoloprt Ohři. V obou případech se jedná o bezkonfliktní mimoúrovňové kří�ení bez 
nutnosti zásahu do toků. Výstavba varianty A bude realizována roz�ířením stávajících 
mostních těles, varianta B by minimálně v případě překlenutí Chomutovky obná�ela  
vybudování nového mostu pro dva jízdní pruhy a ve skutečnosti by tak tato říčka byla 
překlenuta dvakrát. Jeliko� takovéto kří�ení představuje vedle naru�ení břehových biotopů 
předev�ím zvý�ení nebezpečí zneči�tění toku, jeví se jako vhodněj�í varianta A. 

Vlivem realizace R7 procházející krajinou s významným zastoupením zemědělské půdy 
dojde k nárůstu podílu zpevněných ploch (povrch vozovek) s vlivem na zrychlený odtok 
vody. Kvantifikaci tohoto jevu uvádějí následující tabulky. 
 
Podíl zpevněných ploch v povodí recipientů vlivem zkapacitnění obchvatu při realizaci 
dvou resp. tří zaústění 
Varianta trasy Recipient Plocha dílčího 

povodí/celková 
plocha povodí 

k danému 
profilu (km2) 

Zpevněná 
plocha 
(km2) 

Podíl zpevněné 
plochy z plochy 

dílčího 
povodí/celkové 
plochy povodí 

k danému 
profilu (%) 

Délka vozovky 
odvodněná do 

recipientu (km)

Mno�ství 
odtékající 
srá�kové 

vody (m3) za 
rok 

Chomutovka 
v Postoloprtech 
(1�13�03�118) 

22,244/160,368 0,173 0,78/0,11 6.800 (z toho 
5.200 

z posuzovaného 
úseku) 

61.730  
 

A 
Ohře u Března 
(1�13�03�105) 

13,755/4901,401 0,110 0,80/0,002 4.300 39.036 

Chomutovka 
v Postoloprtech 
(1�13�03�118) 

22,244/160,368 0,173 0,78/0,11 6.800 (z toho 
5.200 

z posuzovaného 
úseku) 

61.730  
 

B 

Ohře u Března 
(1�13�03�105) 

13,755/4901,401 0,116 0,84/0,002 4.550 41.305 

Poznámka: U varianty trasy A se podíl zpevnění při třech či dvou (spojení západního a 
středního úseku) zaústěních neli�í. 
 

Vý�e uvedené výpočty zahrnují vedle posuzovaného úseku komunikace R7 i okolní 
úseky, které díky konfiguraci terénu budou odkanalizovány do recipientů v zájmovém území.  

Při posouzení odkanalizování bylo přihlédnuto k nutnému počtu retenčních jímek, 
chloridové zátě�i jednotlivých recipientů a k případnému převádění vody mezi jednotlivými 
povodími. Celý západní úsek silnice v délce cca 6,8 km (včetně přilehlého úseku, který není 
součástí této dokumentace) bude odkanalizován do Chomutovky a to v místě, kde bude 
překlenuta vozovkou. Střední a východní část do Ohře. Před zaústěním jsou u v�ech úseků 
navr�eny retenční jímky na zachycování nečistot. Návrh počtu a umístění jímek vychází 
z vý�kových parametrů komunikace a konfigurace okolního terénu. Západní část 
posuzovaného úseku R7 se plynule sva�uje k Chomutovce a východní část k Ohři. Nejvy��í 
bod střední části le�í v místě překlenutí Chomutovky (cca 193 m/m u varianty A resp. cca 200 
m/m u varianty B) a nejni��ím bodem terénu je zde tok Ohře (cca 178 m/m). V rámci tělesa 
R7 tak bude i zde mo�no zajistit bezproblémový odtok směrem k východu do Ohře. 
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S ohledem na zaústění odkanalizování u obou variant trasy poblí� soutoku Chomutovky 
s Ohří či přímo do Ohře nehrozí u �ádné varianty riziko vzniku ničivé přívalové vlny při 
přívalových de�tích vlivem vysokého podílu zpevnění ploch v daném dílčím povodí. Podíl 
zpevněné plochy z plochy jednotlivých dílčích povodí lze pova�ovat u obou variant za 
nevýznamný. Vý�e uvedené výpočty navíc uva�ují s celkovou plochou vozovky R7, přičem� 
navý�ení oproti existujícímu stavu bude s ohledem na částečné vyu�ití stávající vozovky 
men�í. 

Na konci systému odkanalizování před vstupem vody do recipientů by měly stát nádr�e 
zachycující vodu odtékající při prudkých de�tích ze zpevněného povrchu vozovky. Jejich 
smyslem je zpomalení či časové oddálení přívalové vlny a zamezení povodní dole po proudu. 
Vzhledem k zaústění odkanalizované R7 v těsné blízkosti soutoku Chomutovky s Ohří  a 
k faktické absenci obytné zástavby toto nebezpečí nehrozí. Pod zaústěním se nikde v území 
nenachází �ádné �úzké hrdlo�, které by mohlo zapříčinit nadr�ení a rozlití vody. Výstavbu 
retenčních nádr�í není nutné realizovat. 

 
Přibli�né umístění retenčních jímek a jim odpovídajících retenčních nádr�í  

Retenční jímka  
(zachycení nečistot) 

Retenční nádr�e  
(zachycení přívalové vody) 

 
Varianta 

trasy Umístění Délka 
odvodňované 
vozovky (m) 

Plocha 
odvodňované 
vozovky (m2) 

Recipient 

Umístění Zvý�ení objemu 
odtékající vody 
při přívalových 

de�tích 
km 20,54 6.800 173.400 Chomutovka 

v Postoloprtech
(1�13�03�118)

nepo�adováno + 2,72 m3/s  
 

A 
km 18,90 4.300 109.650 Ohře u Března 

(1�13�03�105)
nepo�adováno + 1,72 m3/s 

km 20,54 6.800 173.400 Chomutovka 
v Postoloprtech
(1�13�03�118)

nepo�adováno + 2,71 m3/s  
 

B 
km 18,90 4.550 116.025 Ohře u Března 

(1�13�03�105)
nepo�adováno + 1,82 m3/s 

Poznámka: intenzita 15ti minutového de�tě = 157 l/s/ha 
 
Nezbytné je zachování volné trasy povodňových proudnic v zátopovém území Ohře. 

V koridorech proudnic nesmí být umisťovány stavby a prováděny terénní úpravy, které by 
bránily odtoku. 

 
2) Kvalitativní vlivy na povrchovou vodu 
Změny v kvalitě povrchové vody mohou nastat jak během výstavby, tak během provozu 

na R7. Při dodr�ování technologické kázně během výstavby vystupuje do popředí předev�ím 
vliv zimní údr�by povrchu vozovky (solení) a dále pak tě�ko predikovatelné riziko dopravní 
nehody s následným únikem PHM či jiné přepravované ekotoxické látky (viz ní�e). 

Samotná stavební činnost s sebou ponese zvý�ení odnosu půdních částic a to jednak 
vzduchem (zvý�ená pra�nost) a dále odtékající vodou. 

Dal�ím zdrojem zvý�eného odnosu půdních částic mohou být plochy zemědělské půdy 
v nivě Ohře, které jsou potenciálně kvalitativně ovlivněné periodickými záplavami. Riziko 
erozních procesů v tomto prostoru je podstatně men�í u varianty A, která překračuje Ohři 
v zú�eném místě  a dále pokračuje v současné trase přimykající se k toku Chomutovky.  Trasa 
B naopak  vede po zcela zorněných půdách na rovinatých pozemcích v nivě Ohře a riziko 
vyvolání erozních procesů  je proto při její výstavbě  podstatně vy��í. 

Potenciální erozní procesy lze dále očekávat  na dlouhých, mírně sva�itých pozemcích s 
kulturou orné půdy. K takovým pozemků patří pole nad silnicí z Postoloprt na Lene�ice, které 
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přetíná navr�ená trasa B. K půdním smyvům mů�e docházet i v místech nezatravněných 
údolnic a v lokalitách soustředěného povrchového odtoku. V uvedených místech je nutné 
minimalizovat naru�ení půdního pokryvu zejména  během výstavby komunikace. 

Pevné částice se do okolního prostředí budou dostávat i vlivem provozu na obchvatu. 
Jedná se o drobné částice (rez, barva, saze, guma) mnohdy obsahující látky s ekotoxickým 
účinkem. Jedná se o velmi malá mno�ství, která se budou �ířit vzduchem, ale předev�ím 
budou splachována de�ti a sněhem. K jejich zachycení dojde v usazovacích jímkách. Vliv 
těchto drobných částic je  zanedbatelný. 

Významnou zneči�ťující látkou, mající původ v provozu obchvatu, bude chlorid sodný 
(NaCl) pou�ívaný při zimní aplikaci jako rozmrazovadlo povrchu vozovky. 

Stanovení přesného mno�ství aplikovaných posypových solí je obtí�né a mimo jiné 
závisí na klimatických podmínkách daného regionu. V�eobecně se v literatuře uvádí průměrná 
mno�ství posypových solí aplikovaná za rok (resp. zimu) v rozmezí 16 � 25 t/km dvouproudé 
vozovky.  

Za zimní období (listopad � březen) odteče z vozovky cca 27.511 m3 vody (varianta A) 
resp. 28.131 m3 vody (varianta B) (mno�ství jsou uva�ována včetně interferujících okolních 
úseků R7), obsahující při aplikaci solanky 22,36 t chloridového iontu v případě varianty A 
resp. 22,86 t u varianty B (u této varianty jsou hodnoty poněkud nadhodnoceny vzhledem 
k tomu, �e dva jízdní pruhy vedou ve stávající trase). 

Výpočet výsledné koncentrace chloridových iontů v recipientech za zimní období byl 
proveden pomocí smě�ovací rovnice. Jeliko� zde neexistují dlouhodobá měření pozaďových 
koncentrací chloridových iontů v daných profilech, byla do výpočtu vzata průměrná hodnota 
koncentrací v povrchových tocích ČR ve vý�i 30 mg/l (horní hranice). 

 
Koncentrace chloridů v recipientech 
Varianta Recipient Průtok 

v recipientu 
Q355 (l/s) 

Zimní odtok 
ze silnice 

(l/s) 

Koncentrace 
v recipientu 

(mg/l) 

Koncentrace 
v odpadu 

(mg/l) 

Suma  
(mg/l) 

Chomutovka 
v Postoloprtech 
(1�13�03�118) 

130 1,29 30 810 37,7  
A 

Ohře u Března 
(1�13�03�105) 

4.900 0,82 30 810 30,1 

Chomutovka 
v Postoloprtech 
(1�13�03�118) 

130 1,29 30 810 37,7  
B 

Ohře u Března 
(1�13�03�105) 

4.900 0,87 30 810 30,1 

Poznámka: Průtok v recipientech se vztahuje k profilům Chomutovka při zaústění, Ohře pod 
mostem v Postoloprtech (údaje viz ČHMÚ). 

 
Srovnání s limitní hodnotou (250 mg/l) bylo provedeno na základě Nařízení vlády ČR č. 

61/2003 Sb. 
Vzhledem k velkým průtokům v obou recipientech koncentrace chloridových iontů 

z odkanalizovaného obchvatu vyhovují s dostatečnou rezervou vý�e uvedenému imisnímu 
standardu vyjadřujícímu přípustné zneči�tění povrchových vod při průtoku Q355. Obě varianty 
lze z tohoto hlediska pova�ovat za rovnocenné. Stejné hodnocení lze vztáhnout i na síranové 
ionty (SO4). 

Ohro�ení povrchových vod mů�e nastat vlivem dopravní nehody s následným únikem 
ropných látek (či jiných toxických látek přepravovaných po obchvatu). Pro celou R7 je 
navr�en systém odkanalizování zaústěný do usazovacích jímek, z kterých následně voda 
odtéká do recipientů.  
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Systém odkanalizování zahrnuje odtokové dreny ulo�ené pod povrchem vozovky. 
Odkanalizován je i mostní objekt. Před vyústěním budou vybudovány usazovací jímky. Tímto 
systémem bude odvodňován celý povrch obchvatu. Usazovací jímky budou schopny zachytit 
jak plovoucí, tak sedimentující látky. Nádr�e umo�ní instalaci sorpčních filtrů ropných látek 
na výtocích. Tyto nádr�e vedle bě�ných situací musí být schopny svojí dimenzí pokrýt i únik 
ropných látek při havárii cisternového vozu PHM. 

Umístění usazovacích jímek a následné svedení vody do recipientů respektuje hranice 
rozvodí a nebude tudí� docházet k převádění vody mezi povodími. 

 
D.I.5. Vlivy na půdu 
 
Zábor půdy 
Zábor půdy patří mezi nejvýznamněj�í vlivy ka�dé liniové stavby. Velikost tohoto vlivu 

je úměrná kategorii liniové stavby, její délce a dále kvalitě půdy, která bude zabrána. Svojí 
váhu má i v�eobecná kvalita ZPF v regionu, kde má být stavba umístěna. Zábor kvalitní 
zemědělské půdy je obecně citlivěj�í v regionu s převa�ujícím zastoupením méně kvalitních 
půd. Stejné pravidlo platí i pro půdy lesní. 

 
Předpokládaný trvalý zábor ZPF a LPF bude činit: 

třída ochrany ZPF a LPF varianta A ( m2 ) varianta B ( m2 ) 
I. 126 722, 60 113 160,30 
II. 78 938, 26 71 495,36 
III. 49 621, 32 63 491,99 
IV. 70 942, 30 72 815,82 
V. 52 066,51 69 129,97 
Celkem 378 290, 99 390 093,44 

 
Předpokládaný zábor LPF bude u varianty A činit cca 44.710 m2  a u varianty B 43.575 

m2.  
Téměř v celé délce  mezi počátkem trasy a východním okrajem Postoloprt vede trasa 

stávající i navr�ené komunikace po rovinatých pozemcích, jejich� půdní pokryv je tvořen 
černozeměmi, středně tě�kými, hlubokými s příznivým vodním re�imem. Jde o půdy zařazené 
převá�ně do I., II. a částečně i třetí třídy ochrany ZPF, které lze je odejmout pouze výjimečně, 
a to převá�ně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro 
liniové stavby zásadního významu (I. tř.) resp. půdy zastavitelné jen podmínečně s ohledem 
na územní plánování (II.tř.). Charakter posuzované stavby tato kriteria splňuje. 

Po překročení koryta řeky  Ohře zasahuje trasa A fluvizemě glejové na nivních 
ulo�eninách  zařazené do II. třídy ochrany ZPF. Značná plocha těchto půd je nebo byla 
vyu�ívána pro víceleté kultury � chmelnice. Varianta B, se v po překročení Ohře od stávající 
trasy silnice I/7 odklání a prochází v její nivě po fluvizemích modálních a glejových a glejích 
modálních s příznivými vláhovými poměry. Vesměs jde  o velmi kvalitní půdy s vysokou 
produkční schopností půdy zařazené do I. třídy ochrany ZPF. Uvnitř lesního celku severně od 
Postoloprt tato trasa zasahuje i malou plochu litozemí s nepříznivými vláhovými poměry, 
které jsou zařazeny do V. třídy ochrany ZPF. 

Na druhém společném úseku obou tras v prostoru mezi západním okrajem Postoloprt a 
kři�ovatkou na Bitozeves se kvalita půdy na relativně krátkých vzdálenostech rychle mění. 
Hor�í produktivitu mají obecně půdy přiléhající k horní hraně údolí Chomutovky.  

V prostoru, kde stávající i navr�ená komunikace míjí obce Rvenice a Seménkovice 
zasahuje ucelené plochy černozemí arenických a modálních s výsu�ným re�imem, závislé na 
srá�kách ve vegetačním období. Jde o půdy zařazené do III. a IV. třídy ochrany ZPF. V úseku 
mezi Seménkovicemi a Bitozevsí je slo�ení půd slo�itěj�í. Vyskytují se zde černozemě 
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modální a černozemě pelické v závislosti na vodním re�imu, hloubce a skeletovitosti zařazené 
do I. a  II. třídy ochrany ZPF,  černozemě arenické na píscích s výsu�ným re�imem zařazené 
do IV. Třídy ochrany ZPF a  půdy arenického subtypu zařazené do V. třídy ochrany ZPF 

 
Eroze 
Rozhodující část  zemědělských pozemků v zájmovém území je rovinatých. Náchylné 

k erozi jsou zejména  půdy v nivě řeky Ohře, kde dochází k jejich ohro�ení periodickými 
záplavami. Půdy v těchto územích jsou navíc lokálně ovlivňovány zvý�enou hladinou spodní 
vody, případně její stagnací. Zvý�eným rizikem eroze mů�e být ohro�eno i  pole nad silnicí 
z Postoloprt na Lene�ice, které přetíná navr�ená trasa B 

Průvodním jevem doprovázejícím stavbu obchvatu, bude dočasné odstranění 
vegetačního krytu a tvorba terénních nerovností (náspy a zářezy). Jedná se o faktory zvy�ující 
nebezpečí eroze.  Dal�í naru�ení povrchu mů�e vzniknout během výstavby pohybem tě�kých 
stavebních mechanismů. Zvý�ená pozornost musí být protierozní ochraně věnována při 
přechodu trasy přes nivu Ohře. 

 
Čistota půdy 
Vliv R7 na zneči�tění půdy se mů�e projevit jak ve fázi výstavby, tak během samotného 

provozu, a to jednak dopravou a dále zimní údr�bou. Hrozí i riziko havárií způsobených 
dopravními nehodami. 

Vlivem spalování pohonných hmot jsou emitovány tě�ké kovy, které jsou akumulovány 
v rostlinstvu a ve svrchní vrstvě půdy. Jedná se o stabilní látky, jejich� disperze do okolí je 
malá. Jejich vliv ve vzdálenostech přesahujících pět metrů od krajnice výrazně klesá a za 
dvacetimetrovou hranicí ji� nelze odli�it příspěvek automobilové dopravy od pozadí. 

Ze skupiny tě�kých kovů se jedná předev�ím o olovo. Fytotoxicita olova se dostavuje a� 
při jeho extrémních obsazích v půdě. Příjem rostlinami je relativně nízký. 

Mno�ství olova emitovaného spalováním benzínu díky rostoucímu pou�ívání 
bezolovnatého benzínu klesá. V době zahájení provozu na R7 bude pou�ívání olovnatého 
benzínu nízké a vliv emisí olova do půdy malý. Přesněj�í stanovení podílu v�ak dnes není 
reálné. 

Nejčastěji pou�ívané zimní posypové materiály obsahují jako hlavní slo�ku NaCl. 
Obsah dal�ích látek se mění podle dodavatele posypové směsi. Jedná se o některé tě�ké kovy 
či zinek, ale jejich obsah je tak malý, �e jejich vliv na okolí vozovek není podstatný. Spolu s 
mědí, niklem a chrómem spočívá nebezpečnost zinku v jeho fytotoxicitě - při vysokých 
obsazích v půdě mů�e sni�ovat půdní úrodnost. 

Chloridy se do okolní půdy dostávají s tajícím sněhem a ledem z povrchu vozovky. 
Přibli�ně 30% odteče vodou do povrchové vodoteče. 70% je rozstříkáno formou aerosolu do 
okolního prostředí (povrch půdy, vegetace). Část tohoto podílu se buď zachytí v půdě, ale 
vět�í mno�ství je nakonec opět transportováno do povrchových vodotečí. Jedné se o 
vzdáleněj�í recipienty, které nelze předem jasně určit. 

Vliv zasolení půdy se projevuje pouze v úzkém pásu podél vozovky. Zde také ve vět�í 
míře ovlivňuje vegetaci, v které se hromadí Cl- a působí fytotoxicky. Na tento fakt je třeba 
pamatovat při volbě dřevin určených k doprovodné výsadbě. 

Zatímco vliv oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého na půdu je zanedbatelný, mohou se 
emise oxidů dusíku projevit eutrofizací okolní půdy. Vzhledem k imisním hodnotám NOx 
v�ak tento vliv není podstatný. Trasa R7 navíc vede převá�ně zemědělskou krajinou, kde se 
negativní vliv eutrofizace neprojeví. 

Výrazněj�í ovlivnění půdy vlivem provozu na R7 souhrnně lze očekávat maximálně do 
vzdálenosti 5 � 10 metrů na obě strany vozovky obchvatu. Jeliko� se vět�inou jedná o krajnice 
a postranní náspy zemního tělesa obchvatu, nehrozí významné naru�ení �ivotního prostředí či 
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ovlivnění kvality zemědělských plodin pěstovaných na přilehlých polích. �ádné ovocné 
stromy v tomto pásu vysazovány nebudou. Sedimenty zachycené v usazovacích jímkách 
budou likvidovány v souladu s obsahem �kodlivin dle katalogu odpadů. Rostlinný materiál 
získaný sečením náspů nebude zkrmován zvířatům. 

 
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Zdroje nerostných surovin 
V zájmovém území či v jeho těsné blízkosti se nachází několik dobývacích prostorů a 

lo�isek nerostných surovin resp. CHLÚ. Trasa A se nedostává do střetu z �ádnou takovouto 
lokalitou. Trasa B se dostává do těsné blízkosti chráněného lo�iskového území Vrbka u 
Postoloprt (08030000) resp. bilancovaného lo�iska hnědého uhlí Vrbka (308030000). Při 
realizaci varianty A lze vyloučit jakékoliv negativní vlivy na toto lo�isko, u kterého je navíc 
za stávající situace malá pravděpodobnost tě�by. To samé platí i o roz�íření tě�by �těrkopísků 
s jejími devastačními účinky na krajinu. 

 
Sesuvná a poddolovaná území 
V zájmovém území či v jeho blízkosti se nacházejí četné sesuvy, vět�inou men�ího 

rozsahu, které se vá�í předev�ím na abrazivní činnost Chomutovky. Mezi Bitozevsí a 
Postoloprty je evidováno sedm takovýchto sesuvů, dal�í dva se nacházejí severně od 
Postoloprt, jeden na jihozápadním okraji tohoto města (podél �elezniční trati) a dal�í tři (dva 
bodové a jeden vět�ího rozsahu) ji�ně od obce Březno. Právě zde v oblasti svahu Bře�anského 
vrchu  hrozí nebezpečí vzniku sesuvu při stavebních pracích. Tomuto riziku je snadné čelit 
správnou organizací stavebních prací a zabezpečením zářezu do svahu. V případě realizace 
varianty B je třeba za potenciálně rizikové pova�ovat území severně od Postoloprt poblí� 
existujícího sesuvu, který doprovází �elezniční trať. Riziko je zde o to vět�í, �e tudy trasa 
vede v hlubokém zářezu. 

V podstatě kromě nivy Ohře jsou v�ude registrována rozsáhlá poddolovaná území po 
tě�bě, která vět�inou skončila ji� v 19. století. S ohledem na nízký rozsah zemních prací a 
převá�ně povrchový charakter stavby (co� platí ve zvý�ené míře pro variantu A) se nejedná o 
záva�ný problém. Geotechnický průzkum, který bude zpracován v dal�ím stupni projektové 
dokumentace vyloučí jakákoliv rizika během výstavby. 

 
Skládkování 
V zájmovém území nebude vlivem stavby R7 otevřena �ádná skládka. Odpady budou 

deponovány na vymezených skládkách podle druhu odpadu. Nebezpečné odpady budou 
likvidovány subjekty majícími oprávnění k této činnosti. 

V prostoru staveni�tě vznikne mezideponie zeminy, která bude po ukončení prací 
rekultivována. 

V nevelké vzdálenosti od stávající silnice I/7 (severozápadně od Postoloprt) je zakrytá a 
�rekultivovaná� skládka komunálního odpadu, která zde v prostoru po tě�bě �těrkopísků byla 
provozována do roku 1995. Východně od ní je stále funkční prostor na ukládání výkopových 
zemin. Z důvodu realizace stavby nesmí dojít k průniku do uzavřené skládky. 

V případě realizace varianty B hrozí průnik do uzavřeného tělesa této skládky severně 
od Postoloprt. V případě realizace varianty A toto nebezpečí nehrozí. 

 
Změna topografie a bilance zemních prací 
Výstavba R7 je determinována směrovým a vý�kovým vedením stávající trasy silnice 

I/7, co� ve zvý�ené míře platí pro variantu A. Tato varianta v podstatě v celém úseku kopíruje 



R7 obchvat Postoloprty                                                                    VIA Service s.r.o. 

 107
 
 

 

terén, zářezy jsou zcela minimálního rozsahu a výrazněj�í náspy se uplatňují pouze při 
nájezdech na mosty. Roz�ířením vozovky tak nedojde k podstatné změně topografie. 

V případě varianty B dojde k zahloubení hlubokého zářezu přibli�ně v úseku km 19,7 a 
21,4 a to více jak 24 m pod úroveň terénu. 

Velmi hrubý odhad přebytku výkopové zeminy včetně orniční vrstvy činí v případě 
varianty A cca 65.800 m3, v případě varianty B cca 304.794 m3. Přebytek výkopové zeminy je 
mo�no ulo�it do vytě�eného prostoru SZ od Postoloprt, který ji� nyní k tomuto účelu slou�í. 

 
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 
Vztahy flóry a fauny jako základních slo�ek ekosystémů a jednotlivých biotopů jsou 

velmi úzce vzájemně závislé a proto je ovlivňuje řada shodných přímých i nepřímých vlivů. 
 
D.I.7.1. Vlivy na faunu 
 
1) Vlivy přímé 
 
Zánik a oslabení populací �ivočichů přímým záborem území 
Vzhledem k nevratnému charakteru vyvolaných změn, se obecně jedná o potenciálně 

nejvýznamněj�í z vlivů stavby na biotopy a na ně vázaná společenstva �ivočichů. 
Podstatná část  záborů v zájmovém území se bude dít na náspu stávající komunikace a 

na přilehlých plochách orné půdy. Jde zejména úsek mezi počátkem trasy  a km 20,000 před 
Postoloprty a o úsek mezi km 22,000 a 26,000 tj.mezi západním okrajem Postoloprt a 
kři�ovatkou na Bitozeves. Zkapacitněním obchvatu dojde k těchto úsecích trasy ( obou variant 
) k zániku části biotopu polí sezónně vyhledávaných některými �ivoči�nými druhy s velkou 
tolerancí k antropogenním vlivům. Pole obklopující stávající trasu silnice  jsou celoročně, ale 
předev�ím v zimě, vyhledávána dravými ptáky (předev�ím káně lesní, v men�í míře i po�tolka 
obecná), kteří zde loví potravu. Vzhledem k absenci vy��í vegetace posedávají na zemi. 
Zkapacitnění obchvatu jejich potravní aktivity zde nijak nenaru�í. Naopak doporučené 
kompenzační výsadby dřevin  budou pro tyto dravce přínosem.  

K záboru území části ploch  nivy Ohře dojde při stavbě mostu mezi km 19,800 a tvorbě 
navazujících náspů komunikace.  Zábor je mo�né kompenzovat vhodným ozeleněním náspů 
stanovi�tně  vhodnými původními dřevinami. Trasa B zabere i část porostu vzrostlých akátů 
při silnici z Postoloprt na Lene�ice. Akátový porost není významným stanovi�těm druhů 
�ivočichů,   příznivě v�ak  ovlivňuje migrační propustnost krajiny. Při vhodném osázení náspů 
nové komunikace mezi Březnem a Postoloprty mohou naopak vzniknout biotopy nové, tak jak 
se stalo přirozenou cestou na náspech nedalekých úseků �elezničních tratí. Nové výsadby by 
měli vést ke vzniku heterogenní porostů s dominantním zastoupením původních dřevin při 
zachování volných neosázených ploch na ji�ně exponovaných náspech. 

Nové biotopy mohou vzniknout i prostorech, kde bude tě�en �těrkopísek pro stavbu 
nové komunikace. Podmínkou je ponechání významné části těchto prostor samovolnému 
vývoji. 

Do biotopů s vy��í úrovní biodiverzity budou obe varianty zasahovat v prostoru severně 
od města Postoloprt. Trasa A v tomto prostoru zasahuje listnaté porosty ( jilmový luh ) a 
mokřady v nivě Chomutovky. Přesto�e byl tok Chomutovky v tomto úseku přelo�en a celá  
niva je zde naru�ena řadou lidských staveb ( sportovi�tě, zahrádkářské kolonie, dal�í 
komunikace ), �ije zde   mnoho druhů �ivočichů jejich� prostor výskytu bude zmen�en. Řada 
druhů se  vyskytuje v malých rybnících, které se nacházejí v místě stávající kři�ovatky se 
silnicí spojující Postoloprty a Počerady. Významná je předev�ím populace skokana 
skřehotavého, který se v těchto nádr�ích zdr�uje trvale a rozmno�uje se zde. Zásahy do těchto 
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biotopů musí být v případě realizace trasy A minimalizovány  a současně kompenzovány. 
V případě realizace varianty A musí  být umo�něna  migrace oboj�ivelníků a dal�ích 
drobných obratlovců pod silničním tělesem. 

 Trasa B přetíná doprovodné porosty podél silnice na Lene�ice, přechází přes polní 
pozemky, tečuje cenné porosty starých vysokokmenných sadů, protíná lesní porosty s druhově 
značně pozměněnou skladbou a listnaté porosty v nivě Chomutovky. Cenný komplex 
stanovi�ť s vysokou úrovní biodiverzity, tvořený vysokokmennými sady při silnici na 
Lene�ice, stepní stráňkou  v zatáčce u okraje pískovny Seník, podmáčenými plochami a 
nádr�emi pískovny Seník i Lene�ickým rybníkem zůstává nedotčen. Přesto je vedení trasy 
uceleným komplexem lesa, navazujícím na údolí říčky Chomutovky, citelným zásahem, který 
zabírá a fragmentuje biotop řady druhů bě�ných lesních �ivočichů. Při lesním hospodaření, 
prováděném důsledně na typologických základech  a za předpokladu provedení opatření ke 
zlep�ení čistoty vody v Chomutovce, se jedná o prostor se značným potencionálem pro růst 
biodiverzity. 

Trasa R7 neprotíná �ádné biotopy, které by byly významné jako ptačí hnízdi�tě. Vý�e 
uvedený poměrně rozsáhlý přehled ptačích druhů se vztahuje k �ir�ímu okolí. Samotný 
prostor výstavby trasy A, vycházející ze stávající silnice I/7, je ornitologicky nezajímavý. 

Za hodnotněj�í lze pova�ovat nivu Ohře, kterou v�ak trasa kři�uje mimoúrovňově 
(roz�íření stávajícího mostního tělesa). Toto území je zároveň navr�eno k zařazení do sítě 
evropsky významných stanovi�ť - NATURA 2000 (SCI). Prioritními druhy zde jsou bolen 
dravý  (Aspius aspius ) a velevrub tupý  (Unio crassus). Vlivem výstavby R7 nedojde 
k �ádnému negativnímu ovlivnění říčních či břehových biotopů. Populace vý�e uvedených 
druhů nebudou nijak dotčeny. Zlep�ení systému odkanalizování povrchu R7 lze pova�ovat za 
jednoznačný přínos. Říčka Chomutovka je vzhledem ke svému zneči�tění v zájmovém území  
z ichtyologického hlediska nevýznamná. 

Potenciální migrační  vedou předev�ím pod s mosty a propustky na stávajícím obchvatu. 
Průchodnost nově navr�ené varianty A pro oboj�ivelníky a dal�í drobné obratlovce musí být 
zaji�těna v místech, kde její úsek míjí malé rybníky na severním okraji Postoloprt.   

Určení vlivu roz�íření obchvatu na bezobratlé �ivočichy je velmi obtí�ně 
kvantifikovatelné, vzhledem k intenzivní zemědělské činnosti v okolí, doprovázené aplikací 
chemikálií a k faktické přítomnosti stávající silnice I/7, v�ak nelze očekávat významně 
negativní vliv. V trase roz�íření nele�í �ádné mraveni�tě lesních mravenců rodu Formica. 

 
Zánik a oslabení populací v důsledku dočasného záboru území 
Tímto vlivem jsou biotopy často významně mechanicky po�kozeny, ale na rozdíl od 

trvalého záboru je mo�ná jejich obnova. Dal�ím negativním vlivem je hluk a stavební ruch, 
který mů�e způsobit  přesun �ivočichů z okolí probíhající stavby do klidněj�ích míst. 

Vět�ina trasy vede po zorněných pozemcích, kde je na pozemcích s nízkou kvalitou 
půdy mo�né zalo�it stavební dvory a vést pracovní pruh tak, aby nebyly dotčeny jakékoli 
lokality se zvý�enou úrovní biodiverzity.  

Pracovní dvory není mo�né zakládat v blízkosti niv Chomutovky a Ohře, v prostorech 
vysokokmenných sadů, na území pískovny Seník a na pozemcích kde by byla ve zvý�ené 
míře dotčena vzrostlá zeleň. 

Při výstavbě základů pro mostní pilíře v údolí Ohře je nutný citlivý přístup a 
minimalizace pohybu stavebních mechanismů v údolí. Je třeba maximálně vyu�ívat 
příjezdovou komunikaci a po�kození okolí řeky stavebními mechanismy a pracemi omezit na 
prostor pod mostem (neponičit údolí směrem proti proudu). Po ukončení prací bude celý 
prostor rekultivován a osázen dřevinami. Dřeviny není třeba sázet těsně pod mostní těleso, 
kde by jejich růst byl silně omezen (ne-li znemo�něn). Dojde-li při zemních pracích k zásahu 
do koryta potoka, musí být tyto následky odstraněny. 
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Vlivem dočasného záboru podél trasy nedojde k zániku či oslabení �ádné místní 
populace �ivoči�ného druhu. V tomto ohledu není rozdílu mezi variantami. 

 
2) Vlivy na populace �ivočichů vyplývající z dlouhodobých změn prostředí 
 
Vlivy vyvolané stavbou 
Nově vytvořené náspy komunikace se sice mohou stát novým stanovi�těm pro řadu 

�ivočichů, na druhou stranu je velmi významný jejich bariérový a filtrační vliv na stávající 
populace. Bariérový efekt spočívá zejména v přeru�ení přirozených  tras, kterými �ivočichové 
migrují na rozmno�ovací stanovi�tě, do zimovi�ť, za potravou apod. Dal�ím negativním 
vlivem je plo�né rozdělení a zmen�ení souvislého biotopu vyu�ívaného celou  populací, která 
se následně rozpadá na méně početné a tudí� zranitelněj�í subpopulace. Filtrační efekt je 
způsoben rozdílnou schopností jednotlivých druhů překonávat bariéry v krajině. Tyto 
negativní vlivy působí zejména na oboj�ivelníky  migrující na rozmno�ovací stanovi�tě  a na 
velké savce (jelen, srnec, prase divoké), kteří mají  rozsáhlé domovské okrsky a  migrují za 
potravou. 

Vzhledem ke skutečnosti, �e doporučená varianta A důsledně vychází z trasy stávající 
silnice I/7 k novému dělícímu efektu nedojde. V prostoru kterým komunikuje populace 
oboj�ivelníků s vodními plochami ji�ně od stávající silnice I/7, bude vybudován funkční 
podchod, který za stávajícího stavu chybí. 

Během výstavby nedojde k zásahu do koryta Ohře ani Chomutovky. Výskyt vodních 
organismů nebudou nijak negativně ovlivněn. Vzhledem k blízkosti staveni�tě hrozí 
potenciální riziko zneči�tění toků (předev�ím Chomutovky) vlivem stavební činnosti. Toto 
riziko nelze předem kvantifikovat, ale za dodr�ování pracovních a bezpečnostních postupů 
není velké. Je mu třeba důsledně předcházet vhodnou organizací práce.  

Je třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů do koryta Chomutovky či do jejích břehových 
porostů. Koryto ji� bylo v nedávné minulosti přelo�eno, ale stávající podmínky jsou dobré 
(meandrující �přirozený� tok s hustým břehovým porostem tvořeným zbytkem lu�ního lesa). 
Přesto, �e na tuto lokalitu není vázán výskyt �ádného ohro�eného �ivoči�ného druhu, 
v lokálním měřítku se jedná o biologicky nejcenněj�í území. 

 
Vlivy související s provozem a údr�bou komunikací 
Na negativní vliv imisí, hluku a nočního osvětlení se �ivočichové doká�í ve značné míře 

adaptovat, v případě varianty A se navíc nebude jednat o zdroj nový, jeliko� kopíruje stávající 
silnici I/7.  Mimo toho, �e uvedené negativní vlivy mohou limitovat hnízdění některých druhů 
ptáků, spočívá negativní vliv provozu na komunikacích zejména v oslabování populací při 
střetech jednotlivých �ivočichů s projí�dějícími vozidly. V případě obou variant trasy se jedná 
zejména o druhy osidlující polní a ekotonové ekosystémy, případně druhy, které se 
adaptovaly na �ivot v blízkosti lidských sídel a dále také o druhy, které zde loví potravu. Mezi 
druhy posti�ené tímto vlivem patří zajíc polní (Lepus europaeus), křeček obecný (Cricetus 
cricetus) či je�ek západní (Erinaceus europaeus) hynoucí na komunikacích zejména v období 
přípravy půdy (podmítání, orba), srnec obecný (Capreolus capreolus), lasicovité �elmy a li�ka 
obecná (Vulpes vulpes).   

Posuzovaný úsek komunikace je relativně dlouhý  a navíc je součástí nadregionálního 
silničního tahu, který bude celý roz�ířen. Roz�ířená komunikace proto nepochybně vyvolá 
bariérový efekt resp. tento efekt umocní. Roz�ířením silnice  nedojde ke vzniku nové bariéry, 
nýbr� pouze k zesílení či zdvojení bariéry ji� existující. Pro omezení negativních vlivů 
roz�ířené komunikace, jako migrační bariéry v krajině  je proto třeba vyu�ít v�ech mo�ností 
k zprůchodnění ekoduktů. Skutečnost je zmírňována faktem, �e se na podstatné části  trasy a 
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zejména mezi západním okrajem Postoloprt a Bitozevsí, jedná o zoologicky málo hodnotné 
polní biotopy.  

Hovořit o fragmentaci krajiny vlivem roz�íření stávající silnice ( varianta A ) je proto 
vzhledem k jejímu vedení v trase stávající silnicí irelevantní. Naopak varianta B dále 
fragmentuje území severně od Postoloprt, které je ji� nyní předěleno �eleznicí a silnicemi. 

V rámci úseku, kterým se zabývá tato dokumentace, je významné, �e přes 
nejhodnotněj�í území, kterým je niva Ohře musí být roz�ířená komunikace vedena po mostě. 
Prostup údolím  tak zůstane zachován i pro velké �ivočichy. Je pouze třeba zachovat 
vegetační kryt v této oblasti, který usnadní organismům migraci podél potoka pod mostem. 
Průchod tímto územím je důle�itý i pro jarní migrace oboj�ivelníků. 

V dal�ím stupni zpracování dokumentace musí být doře�ena prostupnost silnice v místě, 
kde se těsně přibli�uje k malým rybníků na severovýchodě Postoloprt. Migraci �ivočichů 
údolím Chomutovky je v současné době téměř znemo�něna nevhodným technickým ře�ením 
propustku pod stávající silnicí I/7. Při roz�iřování komunikace ( var. A ) musí být tento  
propustek nově ře�en ( viz. Metodická příručka AOPK k zaji�tění průchodnosti dálničních 
komunikací pro volně �ijící �ivočichy ). 

Usazovací jímky, které bývají pastmi na drobné �ivočichy, budou vybudovány tak, aby 
tomuto bylo zabráněno. 

Negativní vlivy nárůstu koncentrací chloridů na sladkovodní �ivočichy se projevují ji� 
při obsahu řádově tisíců miligramů soli na litr vody, na zooplankton nad 1000 mg Cl-/l, na 
rybí potěr nad 3000 mg Cl-/l (data viz Franěk & Wimětalová 1994). 

Vliv zvý�ení koncentrací chloridů v recipientu bude zanedbatelný a neohrozí �ivot 
vodních �ivočichů. Pro ty je vá�ným nebezpečím dopravní nehoda s následným únikem 
ropných látek. R7 v obou navr�ených variantách je důkladně odkanalizována a toto riziko je 
tudí� mnohem men�í, ne� u nulové varianty. 

 
D.I.7.2. Vlivy na flóru 
 
V zájmovém území byl zji�těn jediný zvlá�tě chráněný rostlinný druh � kozinec dánský 

(dle vyhl. M�P č. 395/1992 Sb. � kategorie ohro�ené). V doporučené variantě trasy R7 a v 
území, v něm� je předpoklad trvalé změny stanovi�tních podmínek, se tento druh nevyskytuje 
a realizace záměru tudí� nebude mít na tento rostlinný druh �ádný vliv. 

Obecně při realizaci liniové stavby potenciálně hrozí fytocenózám následující negativní 
vlivy: 

 
a) Vlivy přímé  
 
Přímá likvidace rostlinných druhů a společenstev trvalými zábory území 
Jedná se o potenciálně nejvýznamněj�í vliv, který způsobuje trvalou a nevratnou 

likvidaci rostlinných společenstev.  Z tohoto pohledu je nutné navrhnout liniovou stavbu tak, 
aby do�lo pouze k nezbytně nutnému záboru ploch  s druhově pestrými společenstvy rostlin a 
�ivočichů. V případě varianty A je tento bod irelevantní, neboť naprostá vět�ina záborů se 
bude dít buď na orné půdě, nebo na stávajících náspech a zářezech silnice I/7, případně na 
jejím nejbli��ím silně ruderalizovaném okolí. K �ádné významné přímé likvidaci rostlinných 
společenstev či dokonce vzácných rostlinných druhů nedojde. Varianta B se z tohoto pohledu 
jeví díky prostupu lesním biotopem severně od Postoloprt jako výrazně méně vhodná.  
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Úsek 1: Od  kři�ovatky silnice Postoloprty � Chomutov a �atec � Most a� na 
západní okraj Postoloprt  

Varianta A (roz�íření stávající silnice) 
Celá trasa prochází mezi poli. V tomto úseku se z přírodních prvků nachází jen 

doprovodná zeleň stávající silnice. 
Mezi odbočkami na Bitozeves: Ji�ní okraj silnice � v západní části hustě �vestka, dále 

javor jasanolistý. Severní okraj silnice � velmi roztrou�eně javor jasanolistý a keře. 
Úsek od druhé odbočky na Bitozeves k odbočce na Seménkovice: Ji�ní okraj silnice � 

jasan, �vestka, oře�ák, hru�eň. Severní okraj silnice � jírovec, lípa. 
Úsek od odbočky na Seménkovice k první odbočce na Postoloprty: Ji�ní okraj silnice � 

dub, jasan, javor jasanolistý, akát. Severní okraj silnice � jasan. 
Kolem kři�ovatky a dále k východu bez stromů. 
Shrnutí významnosti vlivů - Ve�kerá zeleň je relativně mladá, nikde nerostou 

význačné exempláře stromů. Roz�íření silnice je mo�né vést  na východním nebo západním 
okraji stávající silnice tak, aby jedna řada stromů zůstala zachována. Realizací záměru zde 
nedojde k významnému vlivu na rostlinná společenstva. 

 
Úsek 2: Severně od Postoloprt 
Varianta A (roz�íření stávající silnice, blí�e k městu) 
Kontaktní porosty 
Ji�ní okraj silnice 
Západní část úseku je bez dřevin, následuje doprovodná zeleň podél silnice tvořená 

jasanem ztepilým, okrajová část pralesovitého listnatého lesa (viz prvek č. 19), lu�ní les u 
Chomutovky s vrbami, ol�emi a jasany (viz prvek č. 10), plocha na náspech silnice a 
�eleznice tvořená směsí různých dřevin, v nivě Chomutovky různověký lu�ní les (viz prvek č.  
9) a doprovodná zeleň kolem Chomutovky s javorem mléčem, topolem osikou, trnovníkem 
akátem a vrbami.  

Severní okraj silnice - Západní část úseku je bez dřevin, následuje doprovodná zeleň 
podél silnice tvořená javorem jasanolistým, trnovníkem akátem a dubem.  Dotčen je cíp 
různověkého dubového lesa (viz prvek č. 13). Značnou část úseku tvoří plochy 
neidentifikovatelných trávníků s rozptýlenými dřevinami (jasan ztepilý, trnovník akát, vrby, 
jilm obecný), v polovině přeru�ené hři�těm. Za silnicí na Lene�ice se vytvořily rákosiny (viz 
prvek č. 6), za nimi� se rozprostírá pole. 

Varianta B (severněji od města) - Trasa prochází remízem u silnice tvořeným akátem, 
javorem jasanolistým, dubem, dále trávníkem na okraji bývalé �těrkovny. Pokračuje do 
zachovalého listnatého lesa pralesovitého charakteru se zastoupením v�ech věkových stupňů 
(viz prvek č. 13) a okraje velmi cenného zbytku pralesovitého  lu�ního lesa v nivě 
Chomutovky (viz prvek č. 14), dále do různověké doubravy (viz prvek č.12). Následují lesy 
s dominantním zastoupením původem amerického trnovníku akátu. Za silnicí na  Vrbku 
prochází trasa přes pole, křovinatý okraj lesa do porostu s borovicí černou, akátem a dal�ími 
dřevinami. Následuje listnatý les (viz prvek č. 17) a mezofilní křoviny (viz prvek č. 16). Poté 
silnice prochází zemědělským areálem s nitrofilními společenstvy a obna�enými plochami 
přes doprovodnou zeleň akátů podél silnice a přes pole k stávající silnici. 

Shrnutí významnosti vlivů - Stavbou stávajícího obchvatu do�lo v minulosti 
k naru�ení souvislých porostů lu�ních lesů a pralesovitých doubrav severně od Postoloprt. 
Bezprostřední okolí silnice, dotčené stavbou, nyní porůstají druhotné porosty travin a dřevin 
nízké hodnoty. Na ně navazují ji�ně i severně od silnice cenná lesní společenstva.  

U varianty A je rozsah těchto kontaktních společenstev, které by mohly být stavbou 
naru�eny,  rozsáhlej�í směrem na jih od stávající silnice ne� na sever.  
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Varianta B je naprosto nevhodná neboť naru�uje souvislý lesní celek a zasahuje 
nejcenněj�í lesní společenstva, která se v �ir�ím okolí Postoloprt nacházejí. V�echny typy 
lesní vegetace navrhovanou trasou dotčené patří mezi biotopy  evropsky významné. 

Nejvhodněj�í mo�ností je roz�íření stávající silnice směrem k severu, kde dojde 
k nejmen�ímu naru�ení lesních společenstev. 

 
Úsek 3: Od východního okraje Postoloprt za odbočku na Březno 
Varianta A (roz�íření stávající silnice, jedná se o jedinou variantu v tomto úseku) 
Trasa vede převá�ně mezi poli, příp. lady a zatravněnými pozemky, na několika místech 

se nacházejí remízy a doprovodná zeleň toků. 
Kontaktní porosty 
Ji�ní okraj silnice -V západní části přiléhá tok Chomutovky, doprovázený rozptýlenou 

zelení s javorem mléčem, topolem osikou, trnovníkem akátem a vrbami, následuje 
doprovodná zeleň řeky Ohře (viz prvek č. 4), úsek náspu silnice a �eleznice bez dřevin, úzký 
remíz v blízkosti �eleznice s duby a dal�ími dřevinami, dále na východ pokračuje úsek bez 
stromů a keřů. 

Severní okraj silnice - Na západní část trasy přiléhá  pole,  tok Ohře je doprovázen 
stromy a keři (viz prvek č. 4). Navazující �iroký násep silnice je osázený převá�ně 
geograficky nepůvodními dřevinami � trnovníkem  akátem, dubem červeným, netvařcem 
křovitým, dále břízou bílou a dubem letním, s četnými křovinami. Následuje úsek bez zeleně 
doprovázený poli příp. zatravněnými plochami (kolem benzínové stanice). Na samém okraji 
ře�eného území přiléhá k silnici cíp lesa s borovicemi a vtrou�enými listnáči (pravděpodobně 
by nebyl stavbou zasa�en). 

Shrnutí významnosti vlivů - V tomto úseku není z hlediska naru�ení přírodního 
prostředí výrazný rozdíl mezi severním a ji�ním roz�ířením stávající vozovky. Kvalita porostů 
je v bezprostřední blízkosti Ohře srovnatelná. Roz�íření vozovky směrem k jihu si vy�ádá 
zásah do dřevin v bezprostřední blízkosti říčky Chomutovky. U severní varianty by do�lo ke  
kácení dřevin východně od Ohře.  Remíz je tvořen málo hodnotnými nepůvodními dřevinami, 
ale i duby a břízami. Zásah do přírodního prostředí je v případě roz�íření směrem k severu 
men�í, rozdíly v�ak nejsou významné. Celkově lze konstatovat, �e v tomto úseku nedojde 
k významnému naru�ení fytocenóz. 

 
Vlivy na rostliny vyplývající z dočasného záboru 
V místech, kde bude probíhat výstavba R7, dojde k nezbytnému záboru pracovního 

pruhu a k záboru ploch pro odstávku vozidel a zřízení stavebního dvora. I těmito zásahy 
budou společenstva rostlin po�kozována či zlikvidována, obnova vět�iny těchto ploch v�ak 
bude mo�ná. S ohledem na procento zornění přilehlých ploch či jiné formy antropogenního 
ovlivnění přirozených společenstev nebude tento vliv v zájmovém území podstatný. 

Dočasným záborem nedojde k zásahu do �ádné lokality s výskytem zvlá�tě chráněného 
rostlinného druhu. 

 
b) Vlivy na rostliny, vyplývající z dlouhodobých změn prostředí 
 
Vlivy vyvolané stavbou 
Jedná se o změny vyplývající ze změn stanovi�tních poměrů v jejím okolí. Tyto změny 

budou ni��í v území, kde nová trasa výrazně nemění topografii terénu, případně tam, kde ji� 
k takovým změnám v nedávné minulosti do�lo. Právě v rámci takovéhoto území je situována 
varianta A, která navíc důsledně kopíruje terén. Je tudí� silně nepravděpodobné, �e vlivem 
výstavby dojde ke změně klimatického re�imu v místním měřítku a k následnému ovlivnění 
fytocenóz. 
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Záva�ný  dopad na rostlinstvo mů�e obecně způsobit vliv zemního tělesa zásahem do 
proudění mělkých spodních vod a následně do hydrického re�imu území. Vzhledem k tomu, 
�e doporučená varianta trasy A vychází ze stávajícího tělesa silnice I/7, je tento vliv 
v zájmovém území irelevantní. 

�iroké mo�nosti pro vytvoření podmínek pro druhově pestrá společenstva rostlin se 
naskýtají i v prostoru napojení obchvatu na okolní komunikace, kde mů�e dojít k zalo�ení tůní 
s porosty mokřadních rostlin.  

 
Vlivy  vyplývající z provozu na silnici a z její údr�by 
Provoz na komunikacích je zdrojem řady látek, které v jejich nejbli��ím okolí  ovlivňují 

druhovou skladbu společenstev rostlin, růst  rostlin a jejich vitalitu.  Blízké okolí komunikací 
je negativně ovlivňováno zejména výfukovými plyny, úkapy  a úniky ropných látek, slo�ením 
posypových směsí v zimním období a haváriemi, při nich� mů�e dojít ke kontaminaci 
prostředí  �irokým spektrem zneči�ťujících látek. Vzhledem k tomu, �e se jedná o vlivy 
působící trvale a prakticky současně, je druhová pestrost původních  a přirozeně vzniklých 
fytocenóz doprovázejících komunikace omezena na druhy se �irokou ekologickou valencí, 
případně na druhy, jím� tato specifická stanovi�tě vyhovují.  Mezi druhy, kterým okolí silnic 
vyhovuje, patří zejména fakultativní halofyty, vyu�ívající zasolené plochy bezprostředně 
související s vozovkou  a  druhy nitrofilní, vyu�ívající zvý�enou dotaci dusíku. 

Kontaminující látky rostlina přijímá zejména kořeny a  asimilačních orgánů. Následná 
fyziologická reakce rostlin závisí na koncentraci kontaminujících látek, vegetačním období a 
odolnosti jednotlivých druhů rostliny vůči jednomu či více kontaminantům. Citlivé rostliny v 
nejbli��ím okolí komunikace následně podléhají akutním otravám a na rostlinách ve vět�í 
vzdálenosti  jsou patrné  nekrózy, chlorózy a dal�í po�kození či  růstové deformace listů či 
celkové sní�ení vitality. K otravám a po�kozením rostlin dochází zejména následkem 
vysokých koncentrací solí, příp. dal�ích příměsí posypových směsí, únikem ropných látek, 
aromatických uhlovodíků a díky fotochemickému smogu. Zasolením mů�e být sní�ena 
odolnost dřevin proti mrazu. 

Přímý vliv solení na rostliny je způsoben rozprá�ením na nadzemní části. Dochází 
k po�kozování pupenů, nedřevnatých výhonků a kůry zejména stálezelených druhů. 90 % 
kontaktního po�kození vzniká v koridoru podél vozovky �irokém 15 m a se vzdáleností klesá 
exponenciálně. Keře a nízkovětevné dřeviny jsou vzhledem ke svému habitu citlivěj�í 
k primárnímu po�kození. Mnohem výrazněj�í jsou v�ak vlivy nepřímé, důsledek zvý�ené 
koncentrace solí v půdě. 

Mladé stromky a jehličnany vykazují po�kození u� při obsahu 0,75 % Cl- a listnaté 
stromy sná�ejí a� 1 % Cl-. 

Tolerance trav vůči posypovým solím je ve srovnání s dřevinami obecně vy��í, neboť 
přizpůsobivost trav je velká a snadno vznikají ekotypy odolné vy��ímu zasolení. Jako 
nejsná�enlivěj�í se jeví Festuca arundinacea, Festuca rubra, Festuca ovina, Eragrostis 
trichodes, Agropyron smithii, Agropyron trachycaulon, Lolium perenne. 

 
Odolnost trav vůči solím 
Málo odolné: Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Lolium perenne, Poa annua. 
Středně odolné: Alopecurus pratensis, Agrostis tenuis, Bromus inermis, Dactylis 

glomerata, Festuca atrundinacea, Fectuca ovina, Hordeum mourinum, Lolium perenne, 
Phelum pratense, Phalaris arundinacea, Poa bulbosa, Setaria italica, Seratia pumilla, 
Seratia viridis. 

Odolné: Agropyron spp., Agrostis gigantea, Cynodon dactylon, Bromus hordeaceus, 
Bromus tectorum, Crypsis aculeata, Festuca rupicola, Festuca rubra, Festuca trichophylla, 
Phragmites australis var. salsa, Poa subcaerulea, Puccinellia spp. 



R7 obchvat Postoloprty                                                                    VIA Service s.r.o. 

 114
 
 

 

 
Odolnost dřevin vůči po�kození solením 
 kontaktní sekundární 
 malá velká malá velká 
Acer paltanoides  X X  
Acer pseudoplatanus  X X  
Alnus glutinosa  X   
Carpinus betulus X  X  
Cerasus avium   X  
Coryllus avellana X  X  
Fagus sylvatica X  X  
Fraxinus excelsior  X  X 
Ligustrum vulgare X    
Picea pungens  X   
Populus nigra  X   
Prunus spinosa    X 
Quercus rubra  X  X 
Ribes alpinum  X  X 
Robinia 
pseudoaccatia 

 X  X 

Rosa canina X    
Rosa rugosa  X  X 
Rosa fructicosus X    
Salix alba  X   
Sambucus nigra X    
Sambucus racemosa X    
Sorbus aucuparia  X   
Syringa vulgaris  X  X 
Tilia sp.   X  
Ulmus carpinifolia   X  
Ulmus glabra  X X  

(data viz Franěk & Wimětalová 1994) 
 
Kontaminace prostředí oxidy dusíku sice nepůsobí otravy rostlin, zvýhodňuje v�ak 

rostliny nitrofilní oproti druhům vyu�ívajícím oligotrofní stanovi�tě. V území následně 
převládnou vysokostébelné travní porosty a statné nitrofilní rostliny. Území, kterým R7 
prochází je natolik antropogenně po�kozené, �e vý�e uvedený vliv je zde zcela irelevantní. 

Realizace varianty B by znamenala vnesení či posílení dal�ích negativních vlivů i mimo 
stávající komunikaci. U varianty A toto riziko nehrozí.  

Vzhledem k tomu, �e náspy komunikace nebudou ponechány přirozenému vývoji, ale 
proběhne jejich umělé ozelenění, je z vý�e uvedených limitů nutno vycházet při zpracování 
projektu ozelenění stavby. Je nezbytné zvá�it vhodnou volbu travní směsi a prostorového 
rozmístění i druhového slo�ení vysazovaných dřevin. Dřevinná skladba musí být 
kompromisem mezi co mo�ná nejvy��ím zastoupením místně původních druhů dřevin a 
dřevin se zvý�enou odolností vůči základním trvalým vlivům, kterými provoz komunikace na 
rostliny působí. 

 
Ruderaliazce rostlinného krytu 
Realizace liniové stavby je obecně ideálním vektorem pro �íření řady ruderálních 

invazních  druhů rostlin, včetně  nepůvodních  invazních druhů  na nová stanovi�tě. Tento 
stav je dán jejím charakterem a komplexem vý�e uvedených vlivů. K �íření přispívají zejména 
přesuny velkých  objemů substrátů, vznik rozsáhlých ploch půdy bez vegetačního krytu, 
poru�ení vegetačního krytu v pracovním pruhu podél komunikace, zavlečení diaspor na  
projí�dějící technice a ve stavebních hmotách.  
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Vzhledem k tomu, �e  území je ji� silně antropogenně ovlivněno a nachází se v něm 
celá řada vyhraněných ruderálních společenstev, spočívá nebezpečí ruderalizace v zavlečení 
dal�ích invazních neofytů, zejména bol�evníku velkolepého, křídlatky japonské a sachalinské 
i jejich kří�enců nebo netýkavky �laznaté. Základním opatřením proto musí být okam�ité 
hubení těchto druhů v průběhu stavby a nejméně dva roky po jejím dokončení. Okam�ité 
hubení prvních výsadků těchto druhů není finančně ani organizačně náročné, při jakémkoli 
opo�dění se v�ak naděje na úspěch, tedy udr�ení uceleného území bez uvedených invazních 
druhů, rychle sni�uje. 

I zde platí, �e ka�dá dal�í liniová stavba v území je dal�ím vektorem �íření ruderálních 
rostlinných druhů, co� v důsledku favorizuje variantu A. Je v�ak třeba mít na zřeteli, �e 
rostlinná společenstva v celém zájmovém území jsou ji� nyní tak silně ruderalizována, �e 
případné vlivy výstavby jakékoliv varianty R7 lze pova�ovat za nevýznamné. 

 
D.I.7.3. Vlivy na ekosystémy 
 
Jedna z řady současných definic definuje ekosystém jako heterogenní (hybridní) systém 

slo�ený z biologického subsystému (obvykle biocenózy) a ze subsystému prostředí (tzv. 
ekotopu). Látková výměna organismů s prostředím v přírodě probíhá jedině v rámci 
ekosystému. V krajinné ekologii je ekosystém mo�né chápat jako nenáhodnou akumulaci �ivé 
a ne�ivé hmoty, energie a informace v co mo�ná jednoznačně vymezeném prostoru, 
organizovanou interakcemi svých prvků (Míchal 1994).  

Relativně přirozené ekosystémy jsou trvalé, vybavené autoregulační schopností, a tedy 
relativně příznivou ekologickou stabilitou, mají v�ak obvykle relativně nízkou produkci 
hospodářsky vy�ívané biomasy. Jsou v různé míře ovlivněny nebo spoluvytvářeny lidskou 
činností, co� bývá předmětem detailněj�ích typizací.   

Antropogenní ekosystémy (agrocenózy, monokultury, technosystémy apod.) jsou 
relativně krátkodobé, s relativně nízkou autoregulační schopností, tedy ekologicky relativně 
nestabilní. Pro uchování antropogenních ekosystémů je vysoký vklad lidské práce nezbytnou 
podmínkou. Jsou hlavními nositeli zemědělské produkce biomasy a trvalým bydli�těm 
naprosté vět�iny obyvatel. 

V člověkem vyu�ívané krajině jsou zastoupeny obě skupiny. Péče o antropogenní  i 
relativně přirozené ekosystémy by měla být překlenuta a zastře�ena takovou péčí o krajinu, 
která zahrne i péči o její ekologickou stabilitu. Harmonická kulturní krajina je taková, v ní� 
jsou v souladu přírodní krajinotvorné slo�ky se slo�kami vytvořenými resp. změněnými do 
různé míry člověkem.  

Potencionální přirozenou vegetací západní části zájmového území nacházející se podél 
stávající silnice I/7 západně od Postoloprt, je černý�ová dubohabřina, v nivě Ohře včetně 
posledního úseku toku Chomutovky při soutoku se jedná o střemchovou jaseninu resp. místy 
v komplexu s mokřadními ol�inami a od severu zasahuje do malé části zájmového území 
mochnová doubrava. 

V současné době v�ak vět�inu zájmového území zaujímají destabilizované 
agroekosystémy s velmi nízkou ekologickou stabilitou. V rámci těchto ekosystémů nepřinese 
realizace záměru (spočívající v případě varianty A v roz�íření stávající silnice I/7) �ádný nový 
negativní vliv. Realizace výsadby doprovodné vegetace podél silnice (samozřejmě mimo 
prostor mostního tělesa přes Ohři) naopak vnese do území ekostabilizující prvky, byť nevelké 
hodnoty. 

Jedinými výjimkami je prostor nivy Ohře a částečně i okolí Chomutovky, kde se místně 
zachoval porost dřevin mající polopřirozený charakter. Do těchto nevelkých území nebude 
záměr v případě realizace varianty A zasahovat. 
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Následující tabulka ukazuje průchod trasy jednotlivými stupni ekologické stability, 
podle ohodnocení zájmového území (viz kapitola  C.1.1.2. Stupeň ekologické stability). 
 
Průchod trasy R7 územími o rozdílné ekologické stabilitě 
Stupeň ekol. 

stability 
5 4 3 2 1 0 

varianta A --- 0,7 % 6,0 % 19,3 % 74,0 % --- 
alternativní 

úsek varianty 
A 

--- 2,4  % 19 % 39,5 % 39,1 % --- 

alternativní 
úsek varianty 

B 

--- 1,5 % 43,4 % 19,8 % 35,3 % --- 

5 stupeň = nejvy��í ekologická stabilita, 0 stupeň = nejni��í ekologická stabilita 
 
Trasa na východě v prostoru pod Březenským vrchem a dále na západě od okraje 

Postoloprt a� ke kři�ovatce se silnicí II/250 (západní konec zájmového území) je situována do 
ekologicky velmi nestabilních území reprezentovaných ornou půdou (stupeň ekol. stability č. 
1). Výjimkou jsou jen náspy stávající silnice I/7 mezi Březenským vrchem a Ohří, kterým lze 
díky místně hustému lemu dřevin přiřadit o něco vy��í stabilitu (stupeň ekol. stability č. 2). 

Území s nejvy��í ekologickou stabilitou, kterým je niva Ohře (stupeň ekol. stability č. 
4), je překonáváno mostním tělesem, ani� by do�lo, byť místně, k naru�ení tohoto 
ekosystému. Vy��í ekologickou stabilitu (stupeň ekol. stability č. 3) vykazuje také část lesních 
porostů severně od Postoloprt, přičem� v tomto úseku se jako významně �etrněj�í jeví varianta 
A, která do těchto lokalit zasahuje jen nepatrně (na rozdíl od varianty B). Území se zvý�enou 
ekologickou stabilitou v údolí Chomutovky nebudou nikterak ovlivněny. 

V�echny vý�e uvedené skutečnosti musíme chápat v kontextu okolní krajiny. Vy��í 
ekologickou stabilitu, přisuzovanou v rámci zájmového území některým, vět�inou prostorově 
značně omezeným lokalitám, je třeba vnímat relativně, v kontextu zdej�ích dominujících 
agroekosystémů a dal�ích dlouhodobě nepříznivých antropogenních vlivů (kupř. povrchová 
tě�ba �těrkopísků). Obdobným biotopům by v hodnotněj�ím územ byla pravděpodobně 
přisuzována výrazně men�í pozornost. V území, kde má být záměr realizován, je třeba 
v�echny fragmenty s vy��í ekologickou stabilitou chránit. V rámci �ir�ích ekosystémových 
vazeb ale vlivy výstavby lze pova�ovat za zcela nevýznamné a to i s přihlédnutím k realizaci 
okolních úseků této silnice. 

V ka�dém případě v�ak platí � čím méně nových bariér, tím lépe. Z tohoto pohledu se 
jako vhodněj�í jeví varianta A, která důsledně vychází ze stávající komunikace I/7. 

Ani jedna z variant R7 nezasáhne do �ádného biotopu, který by představoval významné 
stanovi�tě chráněného rostlinného či �ivoči�ného druhu. Severní oblouk varianty B v�ak 
prochází botanicky hodnotnými lokalitami a je tudí� méně vhodný k realizaci. 

 
D.I.8. Vlivy na krajinu 
 
Vliv na krajinný ráz a estetické kvality území 
Objektivní posouzení estetického vlivu na krajinných ráz je velmi obtí�né a v�dy je 

silně ovlivněno hodnotícím subjektem. Liniová stavba díky své délce, výraznosti a předev�ím 
díky provozu na ní je v�dy citelným zásahem do krajiny. Platí zde přímá úměra, čím vy��í 
kapacita silnice, tím vět�í zásah.  

V zákoně 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz definován jako 
�Přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti�. Autoři této 
dokumentace chápou krajinný ráz daného území předev�ím jako subjektivní vnímání určité 
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harmonie přírodních a kulturních činitelů (respektive jejich syntézu s vnímáním funkčnosti) 
přítomných v zorném poli pozorovatele. 

 
Západní krajinný prostor 
Zájmové území, a tím i předpokládaný prostor výstavby, je od severu pohledově 

uzavřeno hustým lemem vzrostlých stromů podél Chomutovky. Směrem k severu se otevřená 
polní krajina zvolna sklání směrem k Ohři. Samotný prostor výstavby R7 je z tohoto směru 
kryt nepatrnou terénní vlnou, pohledově clonící ji� stávající silnici I/7. Směrem k západu, 
v ose R7, se krajina volně otvírá. Nejbli��í obce, které by mohly pohledově korespondovat 
s tělesem R7, jsou skryty dřevinami v údolí Chomutovky. A� na několik domů při západním 
okraji jsou zde celé Postoloprty od R7 odcloněny terénem. Směrem k jihu a západu se �ádná 
obytná zástavba nenachází. Trasa nikde nevystupuje nad horizont. 

Vzhledem k faktické absenci pozitivních hodnot krajinného rázu lze vyloučit negativní 
vlivy výstavby R7 na krajinný ráz. V tomto prostoru vede jedná varianta R7. 

 
Střední krajinný prostor 
Pro tento krajinný prostor platí, �e území je sevřeno do zářezu a výhled je prakticky 

omezen na okraje vozovky. Výjimkou je pouze prostor, kde Chomutovka vstupuje do nivy 
Ohře. Vizuální kontakt s uva�ovaným prostorem má pouze obytná zástavba lokality �Areál�. 
Samotné město přes svoji blízkost pohledově s prostorem výstavby R7 nekomunikuje. A� na 
několik domů při jihovýchodním okraji je odcloněno konfigurací terénu a vzrostlou vegetací. 
Do prostoru R7 bude vidět také ze severozápadní okrajové části, kde se začíná rozvíjet nová 
výstavba rodinných domků. Do tohoto prostoru bude vhodné směrovat výsadbu dřevin 
doprovázejících těleso R7 a tvořících hlukovou i vizuální clonu. 

Trasa nikde nevystupuje nad horizont. 
Přesto, �e ani v tomto krajinném prostoru nelze identifikovat výrazné jedinečné 

krajinotvorné rysy (dominanty) �ir�ího významu (v pozitivním smyslu), takovýto význam je 
třeba na lokální úrovni připsat toku a břehovému porostu Chomutovky. K zásahu do obojího 
ji� do�lo výstavbou �elezničních tratí a následně během výstavby dvouproudého obchvatu 
Postoloprt (stávající silnice I/7) a proto je třeba dále tento negativní vliv neprohlubovat. 
Realizací varianty B (= nový dvoupruh prostupující návr�ím na severu) by k takovémuto 
prohloubení nepochybně do�lo. Naopak varianta A, vycházející zde ze stávající komunikace 
I/7, mů�e územím prostoupit bez zásahu do toku a doprovodné vegetace Chomutovky. Vliv 
na krajinný ráz bude tudí� malý (pakli�e vůbec nějaký). Kompenzační výsadba dřevin podél 
tělesa vozovky má �anci posílit přírodní hodnoty dotčeného krajinného prostoru. 

 
Východní krajinný prostor 
Od severu je značná část tělesa R7 v tomto krajinném prostoru kryta Březenským 

vrchem, od západu vzrostlou vegetací podél stávající silnice I/7 a podél Ohře. Odcloněno je i 
Březno, Celnice a naprostá část Postoloprt. Do prostoru výstavby je naopak dobře vidět od 
jihu a v ose komunikace také od východu (nenachází se zde �ádná zástavba). Vzhledem 
k tomu, �e R7 v tomto úseku zcela vychází ze stávajícího vedení silnice I/7, bude vizuální 
dopad pro případného pozorovatele minimální (nevzniká zde nový antropogenní prvek). 
Trvalá zástavba nebude v tomto smyslu ovlivněna vůbec.  

Nad horizont se trasa dostává pouze mostním tělesem v nivě Ohře. Nejedná se o vliv 
nový, neboť most zde ji� stojí. 

Nedá se očekávat, �e by výstavbou R7 do�lo k naru�ení jakékoliv krajinářsky významné 
dominanty, vyznačující se mimořádnými hodnotami. Je �ádoucí, aby výstavbu R7 
doprovázela výsadba dřevin, které v tomto otevřeném terénu působí/budou působit jako 
významný krajinotvorný prvek, rozčleňující zemědělskou krajinu. Ozeleněním náspu tělesa 
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vozovky mezi Březenským vrchem a Ohří doje k posílení ÚSES a s tím spojené ekologické 
stability. 

V tomto prostoru dochází u varianty B k oddělení dvou jízdních pruhů, čím� v nivě 
Ohře vznikne nová antropogenní struktura. Nejednalo by se zde sice o vliv zásadně neúnosný, 
je-li mo�né se mu v�ak vyhnout, lze toto alternativní ře�ení doporučit (= varianta A).  

 
Vliv na rekreační kapacity území 
V prostoru obou variant trasy se nachází několik zařízení určených k rekreaci. Krajina 

zde nabízí je�tě některé dal�í mo�nosti k individuální rekreaci. Zahrádkářská kolonie nebude 
dotčena. Toté� platí i o �vycházkovém parku� podél meandrů Chomutovky. V případě zásahu 
do sportovi�tě dojde k realizaci kompenzačních opatření, které budou předem odsouhlaseny 
vlastníkem (viz kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sní�ení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na �ivotní prostředí a D.I.9. Vlivy na hmotný 
majetek a kulturní památky). Vzhledem k technickému ře�ení R7 a kři�ovatek nevznikne pro 
obyvatele neprostupná bariéra oddělující je od volného přístupu do krajiny. Takovouto bariéru 
nyní do jisté míry představuje silnice I/7 severně od Postoloprt, kde velmi silný provoz a 
vysoká rychlost projí�dějících aut komplikují pě�í spojení mezi městem a lokalitou �Areál�. 

Souhrnně lze konstatovat, �e ani jedna z variant nebude mít negativní vliv na rekreační 
kapacity území. 

 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
  
V navrhované trase posuzovaného obchvatu ani v jeho bezprostřední blízkosti nejsou 

vymezeny �ádné archeologické lokality ani zákonem chráněné památkové objekty či budovy 
mající zvlá�tní historický význam. Vzhledem k dlouhodobému osídlení úrodného údolí Ohře, 
nelze  archeologické nálezy zcela vyloučit. V případě, �e takovýto nález bude učiněn, je 
provozovatel  stavby  povinen  zastavit  práce a zajistit odborný dozor  a umo�nit dle § 22 
zákona  ČNR č. 20/1987 Sb.  archeologický výzkum po dobu nezbytně nutnou, jeho� náklady 
bude hradit.   

Ani u jedné z variant obchvatu se nenacházejí �ádná známá geologická či 
paleontologická nalezi�tě a výstavbou tudí� nedojde ke konfliktu s těmito fenomény. 

�ádné kulturní hodnoty nehmotného charakteru, místní zvyky, tradice či nábo�enské 
akce se nedostávají do středu s předpokládaným vedením trasy obchvatu. 

Obě varianty trasy obchvatu procházejí v nevelké vzdálenosti od zastavěné části města 
Postoloprty. V intravilánu města se nachází celá řada kulturních památek, �ádná z nich v�ak 
nebude vlivem výstavby dotčena (platí pro obě varianty). 

Čerpací stanice PHM pod Březenským vrchem se vlivem roz�íření tělesa komunikace 
dostane do těsné blízkosti R7. Ře�ením tohoto stavu, které nabízí technická studie, je 
vybudování opěrné zdi, oddělující čerpací stanici od komunikace. Pakli�e je toto ře�ení 
technicky reálné, lze jej doporučit. V opačném případě by bylo nutné čerpací stanici přemístit. 

Obdobný problém nastává v případě varianty A v místě, kde se těleso komunikace 
přiblí�í sportovnímu areálu. Jedná se o jakési neju��í hrdlo, kde komunikace prochází mezi 
sportovním hři�těm na severu a meandry Chomutovky na jihu a přitom musí projít náspem 
dvou �elezničních tratí. Stávající podjezd není dostatečně �iroký a bude třeba jej roz�ířit. 
Vzhledem k faktické nemo�nosti zastavit provoz na �eleznici a technickému ře�ení podjezdu 
betonovým monolitem se mů�e jednat o technicky komplikovanou akci. V ka�dém případě je 
v této lokalitě ne�ádoucí po�kození toku či břehového porostu Chomutovky. Existující 
meandry sice nejsou původní (byly vytvořeny ji� v minulosti jednou přelo�eným tokem 
Chomutovky), i tak se ale jedná o lokálně nejhodnotněj�í území ve smyslu ekologická 
stability i rekreace obyvatel Postoloprt (jedná se o jakýsi vycházkový park). Vynutí-li si 
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stavba zásah do sportovi�tě směrem k severu, bude třeba realizovat kompenzační opatření. 
Jeliko� se zde jedná o malé vzdálenosti, které rozhodnou o míře dotčení lokality, má smyslu 
předkládat kompenzační opatření a� po přesném zaměření trasy, kdy bude/nebude zřejmá 
jejich nutnost. Nezbytný bude souhlas vlastníka. 

V případě realizace varianty B tento problém nenastane. Jedná se v podstatě o jedinou 
výhodu (ve smyslu vlivů na �.p.) této varianty. 

�ádné dal�í negativní vlivy na hmotný majetek se vlivem výstavby R7 neočekávají. Do 
rybniční soustavy nebude zasáhnuto. 
 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na �ivotní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a mo�nosti přeshraničních vlivů 
 
Vyhodnocení významnosti nejdůle�itěj�ích uva�ovaných vlivů R7 v doporučené variantě 
A na �ivotní prostředí (dle metodiky M�P � Vyhodnocení vlivů liniových staveb na 
�ivotní prostředí) 

Kritérium významnosti vlivu Vliv 
Velikost Časový 

rozsah 
Reverzibilita Citlivost Mezinárodní Veřejnost Nejistoty 

Koeficient 
významnosti 

Ochrana Výsledný 
koeficient 

Změny v čistotě 
ovzdu�í 

-1 -1 -1 0 0 0 0 -2 0,5 -1 

Změna 
mikroklimatu 

0       0  0 

Změna kvality 
povrchových vod 

1       1  1 

Změna kvality 
podzemních vod 

0       0  0 

Vliv na povrchový 
odtok a změnu říční 
sítě 

0       0  0 

Ovlivnění re�imu 
podzemních vod, 
změny ve 
vydatnosti zdrojů a 
změny hladiny 
podzemní vody 

0       0  0 

Zábor ZPF -1 -3 -3 0 0 0 0 -6 0 -6 
Zábor PUPFL -1 -3 -1 0 0 0 0 -4 0,9 -0,4 
Vlivy na čistotu 
půd 

-1 -1 -1 0 0 0 0 -2 0,8 -0,4 

Projevy eroze -1 -1 -1 -1 0 0 0 -3 1 0 
Svahové pohyby a 
pohyby vzniklé 
poddolováním 

0       0  0 

Likvidace, 
po�kození populací 
vzácných a zvlá�tě 
chráněných druhů 
rostlin a �ivočichů 

0       0  0 

Likvidace, 
po�kození stromů a 
porostů dřevin 
rostoucích mimo 
les 

-1 -1 -1 0 0 0 0 -2 1 0 

Likvidace, 
po�kození lesních 
porostů 

0       0  0 

Likvidace, zásah do 
prvků ÚSES a VKP 

1       1  1 

Vlivy na dal�í 
významná 
společenstva 

0       0  0 

Změny reliéfu 
krajiny 

0       0  0 

Vlivy na krajinný 
ráz 

-1 -3 -3 0 0 0 0 -6 0,7 -1,8 

Likvidace, naru�ení 
budov a kulturních 

0       0  0 
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památek 
 
Vlivy na 
geologické a 
paleontologické 
památky 

0       0  0 

Vlivy spojené se 
změnou dopravní 
obslu�nosti 

1       1  1 

Vlivy spojené se 
změnou funkčního 
vyu�ití krajiny 

0       0  0 

Vlivy na rekreační 
vyu�ití území 

0       0  0 

Biologické vlivy 0       0  0 
Fyzikální vlivy 0       0  0 
Vlivy spojené 
s havarijními stavy 

1         1  1 

Vlivy na zdraví 1       1  1 

Poznámka:  
Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí vlivu a 
jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kritéria mezi sebou vynásobena. Dal�í kritéria 
jsou ji� prostě přičtena. Mo�nost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 � 1 a vyjadřuje 
účinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1). 
Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + 
mezinárodní vztahy + zájem veřejnosti + nejistoty  
pro velikost vlivu < 0 platí: 
Velikost    Reverzibilita   Nejistoty 
Významný nepříznivý vliv -2 Nevratný  -3 ano  -1 
Nepříznivý vliv  -1 Kompenzovatelný -2 ne   0 
Nevýznamný a� nulový vliv  0 Vratný   -1 Veřejnost 
Příznivý vliv    1 Citlivost   ano  -1 
Časový rozsah    ano   -1 ne   0 
Trvalý    -3 ne    0 
Dlouhodobý   -2 Mezinárodní vliv 
Krátkodobý   -1 ano   -1 

ne    0 
Koeficient významnosti výsledný: = - koeficient významnosti x (1 � mo�nost ochrany) 
Při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0 
Při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1 
Mo�nost ochrany: úplná  1 
   částečná 0,1 � 0,9 
   nemo�ná 0 
Hodnocení významnosti: 
Významný nepříznivý vliv  -8 a� -11 
Nepříznivý vliv   -4 a� -7 
Nepříznivý a� nulový vliv    0 a� -3 
Příznivý vliv      1 

 
Výsledný koeficient ukazuje, �e negativní vlivy výstavby R7 lze očekávat předev�ím ve 

vztahu k záboru zemědělské půdy, který je dán povahou stavby. Význam tohoto vlivu dále 
posiluje jeho dlouhodobost a faktická nevratnost. Jako záva�ný jej v�ak mů�eme chápat pouze 
v lokálním měřítku. V �ir�ím souvislostech se vzhledem nepříli� velké délce trasy R7 jedná o 
vliv nepříli� významný. Důle�ité je také maximální vyu�ití plochy stávající silnice I/7 a jejích 
náspů, co� v důsledku bude znamenat výrazně men�í zásah do půdy, která je za stávajícího 
stavu vyu�itelná pro zemědělské aktivity. 
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Ve vztahu ke krajině lze vliv R7 pova�ovat za únosné. Silnice sice představuje ru�ivý 
prvek, nebude se v�ak jednat o vliv nový. Na vět�ině území R7 důsledně kopíruje stávající 
komunikaci I/7, co� platí i o mostním tělese. Pohledově bude R7 z vět�í části nekonfliktní a 
nenaru�í �ádné jedinečné krajinné fenomény. Výsadba doprovodných dřevin mů�e výrazným 
způsobem přispět k začlenění R7 do krajiny ve v�ech třech dotčených krajinných prostorech. 

�ádné nové negativní vlivy spojené se změnou funkčního vyu�ití krajiny oproti nulové 
variantě nenastanou. Výstavbou podchodu mezi Postoloprty a okrajovou lokalitou �Areál� 
dojde k odstranění stávajícího nevyhovujícího stavu. 

V průběhu realizace stavby lze předpokládat výskyt určitých negativních vlivů na 
čistotu půdy a projevy eroze. Jedná se v�ak o vlivy úzce lokální, krátkodobé a navíc snadno 
eliminovatelné. 

Výstavba R7 neohrozí výskyt �ádné populace chráněného �ivoči�ného či rostlinného 
druhu a nebude znamenat sní�ení ekologické stability území. 

Zábor LPF bude v případě realizace varianty A nepatrný a k významněj�ímu po�kození 
lesních porostů nedojde. 

Na stávajících náspech silnice, kde dojde k roz�íření vozovky bude třeba vykácet 
náletové dřeviny. Tyto zásahy budou bohatě kompenzovány výsadbou doprovodných dřevin. 
Výsledek lze pova�ovat za přínos. 

Vlivy na kvalitu povrchové vody le�í předev�ím v oblasti přínosů (snadněj�í zachycení 
případného úniku ropných látek ve srovnání s nulovou variantou). Vzhledem k absenci 
jakýchkoliv vyu�ívaných zdrojů podzemní vody či ochranných pásem v prostoru výstavby lze 
vyloučit negativní vlivy na tyto zdroje. 

Výstavba R7 nebude mít negativní vliv na hmotný majetek. 
V době výstavby lze očekávat jistý nárůst emisí výfukových plynů vlivem činnosti 

stavebních mechanismů. Nebude se v�ak jednat o vliv významný, navíc situovaný mimo 
souvislou obytnou zástavbu. Během provozu bude ovzdu�í zájmového území zatě�ováno 
stejně jako v případě nulové varianty, dojde pouze k plo�nému roz�íření existujícího zdroje. 

Zkapacitnění obchvatu přinese zlep�ení dopravní obslu�nosti. Lze předpokládat i 
pozitivní vlivy na zdraví lidí vzhledem k lep�ím bezpečnostním parametrům existujícího 
obchvatu (ve srovnání s nulovou variantou). 

Důle�itý je i předpokládaný pozitivní vliv na ÚSES, který vychází z předpokladu 
(doporučeno v této dokumentaci) realizace kompenzační výsadby autochtonních dřevin 
v prostoru přilehlých prvků ÚSES (funkčních či nefunkčních). 

 
Údaje o mo�ných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 
Zájmové území se nachází uvnitř republiky a jakékoliv negativní environmentální vlivy 

přesahující státní hranici jsou zcela vyloučené. 
 
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při mo�ných haváriích a 

nestandardních stavech 
 
Dominantním rizikem, majícím původ v silničním provozu, je automobilové doprava. 

Tato vlastnost je společná v�em liniovým stavbám a míra rizika se různí pouze v závislosti na  
konstrukci vozovky a intenzitě dopravy. Riziko mů�e pocházet jak ze samotných automobilů, 
tak z přepravovaného nákladu. Tento přepravovaný náklad je faktor zcela neposti�itelný a 
nemá smyslu jej komentovat. Předem prostě nelze říci, co  po silnici bude přepravováno. 
Náklady nebezpečné či rizikové ze strany �ivotního prostředí či zdraví obyvatelstva se musí 
řídit odpovídající legislativou. 

Rizika plynoucí z provozu vozidel na R7 se projeví v okam�iku dopravní nehody, a to 
vlivem lidského faktoru (chyba při řízení, závady na vozidle), přírodních činitelů (kolize se 
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zvěří, povětrnostní podmínky) či �patné údr�by vozovky. V�echny tyto faktory představují 
riziko pro �ivotní prostředí, v�echny v�ak také existují i za nulové varianty při provozu na 
stávající komunikaci. Ve srovnání s variantami R7 zde jsou dokonce mnohem vět�í, jeliko� 
parametry pro obdobnou intenzitu provozu jsou zde méně příznivé a ochranná opatření zde 
neexistují či jsou na ni��í úrovni. V�echny tyto faktory ukazují na ni��í míru rizika plynoucí 
z provozu na obchvatu ve srovnání s nulovou variantou. 

Únik ropných látek by mohl znečistit půdu, povrchové a podzemní vody s dopadem na 
zdroje pitné vody. Kontaminace půdy by znamenala její sanaci. Úhyny ryb a dal�ích vodních 
�ivočichů v tocích s obdobnými účinky by měly vá�né environmentální dopady.  

Při stavbě R7 hrozí riziko úniku ropných látek ze stavebních mechanismů. Míru tohoto 
rizika je stavitel schopen sni�ovat technologickou kázní, bezpečným skladováním PHM mimo 
zájmové území a parkováním stavebních mechanismů na zabezpečených plochách. Kvalita 
vody odtékající z těchto zabezpečených parkovi�ť a skladi�ť musí být kontrolována. Stavitel 
musí mít zpracován havarijní plán, zohledňující mo�ná rizika havárií a jejich eliminaci. 
V případě havarijního úniku musí být okam�itě informovány příslu�ní orgány místní zprávy a 
v souladu s havarijním plánem musí být únik eliminován. Musí být zamezeno �íření ropných 
látek do půdy a vody a zasa�ená zemina dekontaminována. 

Skladování PHM v prostoru stavby je třeba omezit na nezbytné minimum. 
Rizikem, které je velmi typické pro liniové stavby, jsou střety se zvěří. Jedná se jak o 

nebezpečí pro samotné řidiče, tak i pro místní populaci zvěře.  
V oblasti, kde je trasa silnice vedena po zemědělské půdě, vyvstává nebezpečí naru�ení 

půdního krytu vlivem zemních prací a následného urychlení erozních procesů. 
 
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sní�ení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů na �ivotní prostředí 
 
Roz�íření stávající trasy komunikace I/7 ve své podstatě vyvolá negativní vlivy 

předev�ím ve fázi výstavby a to zvý�enými zábory. Vlivy zvý�eného provozu způsobené 
předpokládaným nárůstem intenzity dopravy budou typické pro liniovou stavbu této 
kategorie. Vesměs existují i na stávající komunikaci, pouze nejsou ře�eny nebo úroveň jejich 
ře�ení odpovídá době uvádění stávající silnice do provozu. Suma ní�e navr�ených opatření 
vychází z vlivů popsaných v kapitole D.I. V kapitole jsou uvedena opatření směřující 
k předcházení negativních dopadů a tam kde nastanou k jejich eliminaci a nápravě. V případě, 
�e náprava není mo�ná, jsou navr�ena opatření kompenzační. Dílčí projekty vztahující se ke 
konkretizaci  jednotlivých opatření budou zpracovány a projednány v dal�ích stupních 
dokumentace. 
 
1 Územně plánovací opatření 
 
1.1. Ve stávající územně plánovací dokumentaci Postoloprt je implementována výstavba R7 

v trase hodnocené touto dokumentací. Detaily výstavby R7 včetně změny �ířky 
komunikace (25,5 m) bude třeba do ÚPD následně doplnit, k čemu� je vzhledem 
k připravované změně územního plánu vhodná doba. 

1.2. V případě vzniku vyvolaných investic či doprovodných staveb (přelo�ky in�enýrských 
sítí či výstavba usazovacích jímek) zanést i tyto změny do příslu�ných ÚP dokumentací. 
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2 Organizační opatření  
 
2.1. Vypracovat projekt zásahů do skladebných prvků ÚSES kvantifikujících ovlivnění 

jednotlivých Bc a Bk s návrhem kompenzačních opatření  naplňujících v současné době 
nerealizované prvky tohoto systému. 

2.2. Vypracovat plán odpadového hospodářství pro fázi výstavby i pro fázi provozu na nové 
komunikaci. Tyto plány sjednotit s ji� existujícími plány systému okolních komunikací 
(existují-li nějaké). 

2.3. Zapracování havarijního plánu pro provoz na nové silnici do systému havarijních plánů 
v oblasti. 

2.4. V dal�ích fázích dokumentace (optimálně dokumentace pro stavební povolení) 
zpracovat plán příjezdových tras na staveni�tě tak, aby nedocházelo k nadlimitnímu 
obtě�ování obyvatel emisemi hluku a zvý�enou pra�ností. V suchých obdobích zajistit 
kropení vozovek. 

2.5. Dbát na důsledné dodr�ování přístupu na ve�keré pozemky, které by mohly být 
odříznuty během výstavby. 

2.6. Do výběrovém řízení na zhotovitele stavby včlenit kritérium hodnotící vybavení 
dodavatele technikou �etrnou vůči �ivotnímu prostředí (méně hlučné stroje, stáří 
vozového parku), jeho systém řízení jakosti (ISO 9000:2001) a odpovídající reference. 

2.7. Zpracovat  a s příslu�nými orgány odsouhlasit havarijní plán pro průběh výstavby tak 
aby v případě vzniku havárie významně ohro�ující �ivotní prostředí, bylo organizačně 
zaji�těno okam�ité informování příslu�ných orgánů státní správy a samosprávy. 

2.8. Severovýchodní okrajová část města nazývaná �Areál� nesmí být komunikací R7 
odříznuta od města. Je zde třeba umo�nit bezkonfliktní spojení i pro pě�í. 

2.9. V případě dotčení sportovi�tě severně od města je třeba realizovat kompenzační 
opatření � přemístění hři�tě či obslu�ných budov, výstavba ochranné zdi. Tato opatření 
je třeba předem dojednat se zástupci vlastníka. 

 
Vypracovat plán realizace v�ech opatření uvedených v této kapitole, s jasným časovým 

harmonogramem (termín realizace, termín kontroly realizace) a jmenovitou odpovědností za 
jejich realizaci (jméno provádějícího, jméno kontrolujícího). V případě výskytu neshod při 
realizaci (něco nebylo uděláno, či bylo uděláno �patně) provést nápravná opatření opět 
s jmenovitou odpovědností. O naplňování tohoto plánu vést autorizovanou dokumentaci, která 
bude archivována dle archivačního zákona. Tato opatření pova�ují autoři této dokumentace za 
klíčová. 

 
3. Povrchová a podzemní voda 
 
3.1. Základem sní�ení negativních vlivů na povrchové a podzemní vody je efektivní 

fungování kanalizačního systému komunikace. Tento systém vybudovaný dle 
hodnocené technické dokumentace v hodnoceném úseku zahrnuje nepropustné příkopy, 
svodný kanál a usazovací jímky. Po přesném zaměření tělesa komunikace je třeba 
zpracovat technický projekt odkanalizování vozovky, který při zohlednění technických 
mo�ností bude minimalizovat počet zaústění do recipientů a tím i počet retenčních 
jímek. 

3.2. Usazovací jímky dimenzované minimálně na kapacitu cisteren převá�ejících PHM 
nutno vybavit odlučovači ropných látek. 

3.3.  Usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných �ivočichů, pro které toto zařízení 
je past. Ochranná bariéra musí být trvalá, aby vlivem následné �patné údr�by nedo�lo 
k jejímu naru�ení.  
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3.4. Zimní údr�bu povrchu vozovky provádět v maximální mo�né míře zkrápěním roztokem 
soli řízeně, a to v závislosti na konkrétních povětrnostních podmínkách.  

3.5. V případě, �e během výstavby dojde při zemních pracích k průniku do horizontu 
podzemních vod, bezodkladně zajistit jejich drená�. Při vzniku této situace, pova�ovat 
tuto oblast za citlivou na zneči�tění 

3.6. Objekty a plochy v areálu stavebních dvorů zajistit tak, aby nemohlo dojít k úniku 
ropných látek, spla�kových vod nebo zneči�těných de�ťových vod do povrchových nebo 
podzemních vod a do půdy. Na staveni�ti provádět opravy stavební techniky, při kterých 
hrozí úniky PHM. Přečerpávání a skladování PHM na staveni�ti omezit na minimum. 

3.7. Prostor překlenutí Ohře pova�ovat ve fázi výstavby za citlivou oblast a tomu přizpůsobit 
organizaci a zabezpečení stavebních prací. 

3.8. Prostor severně od R7 směrem k lokalitě �Areál� zajistit tak, aby vlivem výstavby 
nedo�lo k �íření podmáčeného území a to odkanalizováním. Jako alternativa se jeví 
spolupráce při vybudování tůně. 

 
4. Odpady 
 
4.1. Při zne�kodňování odpadů během výstavby a během provozu postupovat dle 

schválených plánů. 
4.2. Zajistit zne�kodňování nebezpečných odpadů v zařízení určeném k jejich likvidaci, 

recyklaci či opětovném vyu�ití. Po kategorizaci sedimentů z usazovacích nádr�í během 
provozu obchvatu zvolit způsob jejich likvidace. 

4.3. V maximální mo�né míře vyu�ít odpadní zeminy, vzniklé vlivem stavby v náspech. 
4.4. V rámci místních mo�ností v co největ�í míře vyu�ít náhrady neobnovitelných surovin 

(písek, kamenivo) vhodnými frakcemi recyklátu z betonů a stavebních sutí. 
4.5. V území se nachází funkční skládka pro výkopové zeminy, kterou bude vhodné 

vyu�ívat. 
 
5. Akustický tlak ( hluk ) 
 
5.1.  V dal�ím stupni projektové dokumentace po zaměření terénu a trasy provést verifikaci 

modelovaných hodnot akustického tlaku. Na základě  zpřesněných údajů optimalizovat 
ochranná opatření. Ověřit účinnost navr�ených protihlukových stěn po uvedení trasy do 
provozu monitoringem. V případě překročení limitních hodnot dále  protihluková 
opatření optimalizovat. 

5.2. Po dobu výstavby R7 omezit pou�ívání hlučných technologií na denní dobu. 
 
6 Ovzdu�í 
 
6.1. Během výstavby R7 omezit manipulaci a skladování pra�ných materiálů v zájmovém 

území na minimum. 
6.2.  Stavební mechanismy na výjezdu ze stavby důkladně zbavovat nečistot, jako prevence 

zneči�ťování okolních vozovek a víření prachu v obcích.  
 
7. Organismy a ekosystémy 
 
7.1. Vybudované retenční jímky musí být trvale zaji�těny proti vniknutí drobných �ivočichů 

(viz bod Technická opatření - Povrchová a podzemní voda).  
7.2. Po zaměření tělesa komunikace přesně vyčíslit počty a kvalitu kácených dřevin. Na 

základě získaných údajů, předlo�it orgánum ochrany �ivotního prostředí plán 
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náhradních výsadeb. Náhradní výsadby přednostně vyu�ívat jako kompenzační opatření 
pro posílení funkce ÚSES. Schválený a projednaný plán náhradních výsadeb včlenit 
jako podmínku stavebního povolení. 

7.3. V dal�ích fázích projektové dokumentace vypracovat a s orgány ochrany �ivotního 
prostředí projednat projekt kompenzačních a revitalizačních opatření. Nezbytnou 
součástí projektu musí být konkretizace vegetačních úprav ploch bezprostředně 
přiléhajících ke komunikaci (náspy, zářezy, okolí usazovacích jímek ). Vegetační 
úpravy bezprostředního okolí komunikace by měly být navr�eny tak, aby byl částečně 
naru�en lineární tvar stavby.  

7.4. Po přesném zaměření tělesa R7 resp. jeho vý�kových parametrů navrhnout ve spolupráci 
s místně příslu�ným orgánem ochrany přírody a krajiny umístění a typ podchodů pro 
drobné �ivočichy tak, aby se těleso nestalo lokálně nepropustnou bariérou. Toto 
nebezpečí hrozí předev�ím v blízkosti soustavy rybníků, které slou�í mimo jiné 
k reprodukci oboj�ivelníků. Existující stav je nevyhovující, neboť intenzivní doprava 
silně eliminuje dostupnost těchto nádr�í pro oboj�ivelníky migrující od severu (dochází 
zde k hromadným úhynům). Podchod v této části tělesa R7 nevyhovující stav odstraní. 
Okraje vozovky je zde třeba zabezpečit tak, aby migrující oboj�ivelníci byli do 
podchodu navedeni. 

7.5. V místě, kde stávající silnice I/7 přehradila svah pod lokalitou �Areál� dochází 
k podmáčení terénu. Roz�ířením tělesa R7 se tento vliv zvýrazní. Pakli�e nedoje 
k odkanalizování, jeví se toto území ideální pro vybudování tůně. Jednalo by se o 
významné kompenzační opatření, kterým by vznikla reprodukční nádr� pro 
oboj�ivelníky obývající území severně od tělesa R7. 

7.6. Do podmínek výběrového řízení na dodavatele stavby včlenit po�adavek na min. 
dvouletou údr�bu vysazovaných dřevin. 

 
8. Archeologie 
 
8.1. Přes malou pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů včas oznámit zahájení 

prací příslu�nému orgánu památkové péče. Předbě�ně zajistit kapacitu pro provedení 
záchranného archeologického průzkumu. 

8.2. Dodavatel stavby musí zajistit seznámení v�ech svých techniků a dělníků i zástupců 
subdodavatelů s nutností, dbát zvý�ené pozornosti při v�ech zemních pracích a přihlí�et 
při nich k pravděpodobným archeologickým nálezům. 

 
9. Půda a geosféra 
 
9.1. Dočasně zabrané plochy, jejich� rozsah není mo�no nyní zcela přesně specifikovat, je 

nutno v závěru výstavby uvést do původního stavu včetně jejich biologické rekultivace. 
9.2. Str�ená orniční vrstva z trvalého záboru bude částečně vyu�ita v rámci vegetačních úprav 

náspů či svahů komunikace. Při skrývce budou důsledně odděleny orniční vrstvy a 
podorničí od ostatních sejmutých horizontů. Rozhodující objem ornice bude v souladu s 
rozhodnutím příslu�ného správního orgánu nabídnut k následnému zemědělskému 
vyu�ití, přičem� přednost by měli mít původní majitelé zabraných pozemků. 

9.3. Ve�keré valy, náspy a zářezy včasně chránit proti erozi rozprostřením kvalitních 
podorničních vrstev a ornice a urychleným zatravněním. V místech extrémně 
ohro�ených erozí pou�ít fytoroho�e. Tato opatření je třeba provádět bezodkladně, jako 
prevenci samovolné kolonizaci ne�ádoucích invazních druhů bylin. 

9.4. Pro zimní údr�bu silnic pou�ívat rozmrazovací materiály (soli) s nízkým obsahem 
tě�kých kovů. 
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9.5. Před zahájením stavby provést in�enýrsko-geologický průzkum při kterém budou určeny 
vlastnosti základových půd a stanovena opatření pro bezpečné zalo�ení stavby. 

9.6. Správnou organizací zemních prací s následným zabezpečením zářezu ve svahu 
Bře�anského vrchu předejít vzniku sesuvu. 

 
10. ÚSES 
 
10.1. Minimalizovat zásahy do ochranného pásma nadregionálního biokoridoru a provést 

kompenzační výsadbu autochtonních dřevin v rámci tohoto koridoru. 
10.2. Pro realizaci nefunkčního RBk 1097, v tomto prostoru umisťovat náhradní výsadby 

s cílem propojení RBc 1511 a tokem Ohře biokoridorem podél tělesa vozovky. 
V prostoru kří�ení se silnicí na Seletice realizovat obdobnou výsadbu doprovodné zeleně 
s cílem lokálního posílení funkčnosti propojení biokoridoru RBk 1077 a biocentra 
RBc1510. 

10.3. Hlavní pozornost při realizaci náhradních výsadeb dřevin věnovat prostoru, kde R7 
prochází regionálním biocentrem RBc 1511. Ve�keré případné naru�ení vegetačního 
krytu zde musí být následně vráceno do původního stavu. Zpracovat a s orgány ochrany 
prostředí odsouhlasit plán kompenzační výsadby dřevin v okolí tělesa vozovky. 
Vyvarovat se zásahů to toku (meandrů) a břehového porostu Chomutovky ji�ně od 
stávající silnice I/7. 

 
 
D.V. Charakteristika pou�itých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 
 
Pro posouzení míry významnosti dílčích vlivů stavby na jednotlivé slo�ky �ivotního 

prostředí byly pou�ity normované limitní hodnoty dané následující legislativou.  
 

Seznam pou�ité legislativy 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na �ivotní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů  
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozděj�ích předpisů 
Zákon č. 17/1991 Sb. o �ivotním prostředí  
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (silniční zákon)  ve znění zákona č. 489/01 

Sb. 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)  
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzdu�í a o změně některých dal�ích zákonů (zákon o 

ovzdu�í. 
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozděj�ích předpisů 
Zákon č. 125/97 Sb., o odpadech ve znění pozděj�ích předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dal�ích zákonů 
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění 

pozděj�ích předpisů. 
Zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozděj�ích předpisů. 
Zákon č. 260/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění 

pozděj�ích předpisů 
Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyu�ití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 

pozděj�ích předpisů 
Vyhlá�ka ČBÚ č. 104/1988 Sb. o hospodárném vyu�ívání výhradních lo�isek, �, ve znění 

vyhlá�ky ČBÚ č. 242/1993 Sb. 



R7 obchvat Postoloprty                                                                    VIA Service s.r.o. 

 127
 
 

 

Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prostředí ČR č. 364/1992 Sb. o chráněných lo�iskových 
územích 

Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prostředí ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Vyhlá�ka 546/02 Sb., kterou se mění vyhlá�ka 327/98 Sb., kterou se stanoví charakteristika 
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. 

Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prostředí ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá    
ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. 

Vyhlá�ka Ministerstva zemědělství č. 77/1996 o nále�itostech �ádosti o odnětí nebo omezení   
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Vyhlá�ka Ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb. o stanovení pásma ohro�ení lesů pod 
vlivem imisí 

Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prostředí ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prostředí ČR č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, seznam nebezpečných odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ( katalog 
odpadů ). 

Vyhlá�ka Ministerstva dopravy a spojů  ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti   a technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích.. 

Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného zneči�tění 
povrchových vod a odpadních vod, nále�itostech povolení k vypou�tění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Nařízení vlády č. 502/2000., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva �ivotního prostředí ČR ze dne 

1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona 
ČNR č. 10/1993 Sb.  

Vyhlá�ka Ministerstva �ivotního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Metodický pokyn odboru pro ekologické �kody M�P ČR z 31.7.1996 - kritéria zneči�tění 
zemin a podzemní vody. 

 
Tam, kde legislativa limity nestanovuje, byla významnost vlivu okomentována či 

porovnána s literárními údaji a jinými liniovými stavbami. Vstupní data byla získána jak 
vlastním průzkumem, tak z publikovaných zdrojů. Významným informačním zdrojem byla 
technická studie dodaná zadavatelem, soubor geologických map, mapy BPEJ, porostní mapy 
a hydrologická mapa. Jako rámec pro lokalizaci zji�těných a klasifikovaných údajů 
v zájmovém území poslou�ily obecně geografické mapy v měřítku 1:10 000. 

Pro vyhodnocení vlivu hluku byla provedena hluková studie pomocí software Hluk +. 
Pro vyhodnocení vlivu emisí �kodlivých plynů byla vypracována rozptylová studie 

pomocí software SYMOS 97 verze 2003. Zohledněn byl i sklon vozovky a předpokládaná 
rychlost jízdy. Jako emisních faktorů bylo pou�ito údajů publikovaných na serveru M�P. 
Vstupní data o dopravních intenzitách byla poskytnuta investorem � ŘSD.  

Byla vyu�ity publikované údaje o výskytu obratlovců dle síťového mapování 
s přiřazením do jednotlivých čtverců (Buchar 1982). Pou�itá síť vychází ze zeměpisných 
souřadnic (6´z.�. a 10´z.d.) a rozděluje celou republiku na čtverce o plo�e 130 km2. 

Technické detaily o zkapacitnění obchvatu včetně navr�ených variant vypracované 
společností SUDOP poskytl investor � ŘSD. 
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Významnou metodickou pomůckou při vyhodnocování vlivů byla metodika M�P - 
Metodika k vyhodnocování vlivů liniových staveb (pozemních komunikací) na �ivotní 
prostředí. 

Důle�itým podkladem byly připomínky ze zji�ťovacího řízení reagujícího na oznámení 
záměru. 

 
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

zpracování dokumentace 
 
Pro potřeby této dokumentace byla data obstarávána vlastním průzkumem a re�er�í 

archiválií. I kdy� se vět�ina těchto archiválních dat jeví jako velmi kvalitní a aktuální, přesný 
způsob pořízení některých dat není znám. 

Jako podklad uvádějící základní technická data o stavebním záměru byla pou�ita 
technická studie vypracovaná v roce 1996. Jedná se o práci, která bude v době realizace 
stavebních prací ji� poněkud zastaralá a vy�ádá si aktualizaci. 

Vý�e zmíněná technická studie předkládá směrové a vý�kové vedení tras, neuvádí v�ak 
objemy zemních prací resp. jejich bilance. Tyto údaje byly v rámci předkládané dokumentace 
dopočítány. Jedná se v�ak pouze o hrubý odhad. 

Součástí vstupní informace jsou i předpokládané intenzity dopravy v roce zahájení 
provozu. Tyto údaje mají přímý vliv na hlukovou a rozptylovou studii. Na přesnost rozptylové 
studie mají vliv i emisní faktory pou�ité ve výpočtech emisní bilance. Odhad dopravních 
intenzit není zalo�en na statistickém �etření, ale vychází z praktických znalostí pracovníků 
ŘSD. Ani� bychom chtěli zpochybňovat tyto znalosti, nejsme schopni posoudit přesnost 
těchto vstupních dat. Také emisní faktory pro jednotlivé skupiny vozidel vznikly empiricky a 
dnes není mo�né uvést, jak se budou li�it od reálného stavu roku zahájení provozu na 
obchvatu a dále. 

Na základě stávajících znalostí nebylo mo�no stanovit mno�ství odpadu vznikajícího 
během výstavby. 

I kdy� lze s velkou pravděpodobností pova�ovat ovzdu�í v zájmovém území za čisté, 
nejsou jeho parametry, které by bylo mo�né chápat jako pozadí, známy. 

V rámci zájmového neexistují dlouhodobá měření koncentrace chloridů v recipientech. 
Není přesně známa potřeba vody a elektrické energie pro výstavbu a není určeno, kde 

bude brán stavební materiál či materiál do navá�ky. 
Není znám přesný počet a trasování jízd nákladních automobilů během výstavby a 

s nimi spojené dopravní zatí�ení a emise výfukových plynů a hluku. Není znám objem jízd 
stavebních mechanismů po staveni�ti. 

Není známo přesné mno�ství osob, které se budou pohybovat po staveni�ti. 
 
D.VII. Nástin programu monitorování a řízení plánů postprojektové analýzy 
Monitoring zájmového území by měl probíhat ve třech fázích: 
 

a) před zahájením stavby (výchozí stav) 
b) během stavby 
c) během provozu obchvatu 

 
Monitoring úrovně hladiny podzemní vody a její kvality 
Jeliko� nikde v blízkosti R7 nejsou vyu�ívané zdroje podzemní pitné vody a trasa ani 

neprochází �ádným PHO vodního zdroje, není nutné provádět monitoring.  
 
Monitoring průtoků a kvality vod v recipientech splachových vod 
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Doporučujeme provést základní rozbor kvality vody zaměřený předev�ím na CHSK, 
NEL, obsah chloridů a olova v Chomutovce v profilech pod projektovaným zaústěním vod 
z povrchu vozovky. Pro získání pozaďových dat doporučujeme pořídit 18 měření pravidelně 
rozlo�ených v průběhu tří let před zahájením stavby.  

Během prvních pěti let provozu na R7 provádět monitoring ve stejném rozsahu a se 
stejnou periodicitou jako v předchozích obdobích. Pozornost je třeba zaměřit na zimní období, 
kdy se předpokládá nárůst koncentrací chloridů. Během zimního období provést odběry 
vzorků z povrchové a přízemní vrstvy sněhu v blízkosti komunikace, který zde le�el po 
definovatelnou (známou) dobu, minimálně v�ak po dobu jednoho týdne. V těchto vzorcích 
provést základní chemický rozbor.  

S ohledem na velký průtok v Ohři, kde se zdroj prakticky neprojeví, není třeba v této 
řece monitoring provádět. Také není nutné provádět monitoring změn průtoků při přívalových 
de�tích. 

Budou-li podél trasy realizovány sedimentační jímky na zachycování nečistot z povrchu 
vozovky, bude třeba pravidelně kontrolovat kvalitu vody v těchto jímkách a v jejích 
výpustích. Pozornost je třeba věnovat retenční účinnosti těchto jímek a jejich údr�bě  
(odstraňování splavenin, kontrola těsnosti, �). 
 Jeliko� bude stavba realizována v těsné blízkosti Chomutovky, je třeba provádět 
průbě�nou vizuální kontrolu kvality vody v této říčce. 

 
Monitoring zátě�e zvý�eným akustickým tlakem ( hlukem )  
Doporučujeme provést měření akustického tlaku v denních i nočních hodinách tak, aby 

byl pokryt celý antropogenní cyklus (týden). Měření doporučujeme provést jednou v letním a 
jednou v zimním období v prostoru přilehlých částech města Postoloprty a obce Březno. Toto 
měření by mělo proběhnout těsně před zahájením stavby, aby nebylo ovlivněno provozem 
spojeným se stavbou, ale zároveň aby odrá�elo stav vozového parku a dopravní intenzity 
blízké stavu a době po zahájení provozu na zkapacitněné komunikaci.. 

Obdobný monitoring doporučujeme provést měření po zahájení provozu na 
zkapacitněné komunikaci (po uplynutí jednoho roku), které ověří účinnost realizovaných 
protihlukových opatření. Dojde-li  k překročení hygienických limitů, bude třeba navrhnout a 
realizovat doplňující protihluková opatření. 

 
Monitoring kvality ovzdu�í 
Vzhledem k předpokládaným nízkým imisním hodnotám ve vztahu k obytné zástavbě, 

není nutné provádět monitoring kvality ovzdu�í měřením.   
 
Monitoring intenzity dopravy 
Pomocí mechanického počítače průjezdu automobilů (traffic counter) zjistit skutečné 

intenzity dopravy diferencovaně podle jednotlivých kategorií (osobní, lehká nákladní, tě�ká 
nákladní). Obdobnou akci provést na komunikaci po výstavbě R7. 

 
Monitoring půdy 
Před zahájením zkapacitnění obchvatu provést monitoring obsahu následujících látek 

v půdě: chloridy, olovo, kadmium, nikl, chrom, zinek, uhlovodíky. Vzorky půdy odebírat 
z povrchové vrstvy a dále pak na stejných místech z hloubky cca 25 cm. Toto vzorkování 
provést jedenkrát za letní a jedenkrát za zimní období. Vzorkovací místa volit podél 
uva�ované trasy obchvatu.  

Na stejných místech a ve stejném rozsahu následně provést monitoring po zahájení 
provozu  na zkapacitněné trase (cca jeden rok po zahájení). Vzorky v�dy odebírat v sériích 
tvořících příčné gradienty na trasu silnice v pravidelných vzdálenostech 2, 5, 10 a 20 metrů. 
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Během stavby provádět pravidelnou vizuální kontrolu staveni�tě se zvlá�tním zřetelem 
na sklady PHM a parkovi�tě techniky. O této kontrola vést záznamy, jejich� pravdivost bude 
verifikována osobou pověřenou dotčeným odborem �ivotního prostředí kraje. 

 
Biomonitoring 
Vzhledem k přítomnosti rybníků, které slou�í jako reprodukční nádr�e pro 

oboj�ivelníky, bude třeba v době jarních tahů kontrolovat, zda na vozovce nedochází vlivem 
dopravy k jejich hromadnému zabíjení. Současně je třeba prověřit účinnost navr�eného 
podchodu pro drobné �ivočichy. 

Vyvstane-li nutnost vybudování protihlukových bariér, a budou-li tyto zbudovány 
z transparentního materiálu, zjistit, zda nedochází k úhynům ptáků vlivem nará�ení do těchto 
překá�ek. 

Provést monitoring rozsahu střetů automobilů se zvěří na R7. 
 
Obecně 
V případě, �e se vyskytnou konkrétní problémy, bude nutno monitoring zpřesnit 

kvalitativně a/nebo kvantitativně. 
Monitoring musí provádět nezávislý subjekt a jeho výsledky musí být archivovány (viz 

Archivační zákon). Tyto výsledky musí být k dispozici odboru �ivotního prostředí krajského 
úřadu prostřednictvím písemných zpráv a dále �iroké veřejnosti, nejlépe formu presentace 
prostřednictvím Internetu 

 

 
Identifikace vlivů z hlediska jednotlivých etap realizace s porovnáním variant nulové 
(N), trasy A a trasy B (dle metodiky M�P � Vyhodnocení vlivů liniových staveb na 
�ivotní prostředí) 

Vliv Výstavba Provoz Po ukončení provozu 
 N A B N A B N A B 

Změny v čistotě ovzdu�í 0 - - 0 0 0 0 0 0 
Změna mikroklimatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Změna kvality povrchových vod 0 - - - + + 0 0 0 
Změna kvality podzemních vod 0 0 0 0 + + 0 0 0 
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovlivnění re�imu podzemních vod, změny ve 
vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní 
vody 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zábor ZPF 0 - - 0 - - 0 - - 
Zábor PUPFL 0 - - 0 - - 0 - - 
Vlivy na čistotu půd 0 - - 0 + + 0 + + 
Projevy eroze 0 - - 0 0 0 0 0 0 
Svahové pohyby a pohyby vzniklé 
poddolováním 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Likvidace, po�kození populací vzácných a 
zvlá�tě chráněných druhů rostlin a �ivočichů 

0 0 ? 0 0 0 0 0 0 
Likvidace, po�kození stromů a porostů dřevin 
rostoucích mimo les 

0 - - 0 0 0 0 0 0 
Likvidace, po�kození lesních porostů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP 0 - - 0 + + 0 0 0 
Vlivy na dal�í významná společenstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Změny reliéfu krajiny 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘE�ENÍ ZÁMĚRU 
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Vlivy na krajinný ráz 0 - - 0 - - 0 - - 
Likvidace, naru�ení budov a kulturních 
památek 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vlivy na geologické a paleontologické 
památky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vlivy spojené se změnou dopravní 
obslu�nosti 

0 - - 0 + + 0 0 0 
Vlivy spojené se změnou funkčního vyu�ití 
krajiny 

0 - - 0 + + 0 0 0 
Vlivy na rekreační vyu�ití území 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Biologické vlivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fyzikální vlivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vlivy spojené s havarijními stavy 0 - - 0 + + 0 0 0 
Vlivy na zdraví 0 0 0 0 + + 0 0 0 
Poznámka: 
+ identifikovaný vliv nastal a je pozitivní 
- identifikovaný vliv nastal a je negativní 
0 identifikovaný vliv nenastal 

 
Vý�e uvedená tabulka neuva�uje fázi přípravy, kde �ádné vlivy nenastanou a fáze po 

ukončení provozu (likvidace obchvatu) je zde uvedena pouze orientačně a v dal�ím textu ji� 
není hodnocena, jeliko� by se vzhledem k předpokládané délce funkčnosti obchvatu jednalo o 
nepodlo�enou spekulaci. 

 
  

 
 
Zde presentovaná dokumentace obsahuje  hodnocení vlivu  výstavby jednoho z úseků 

rychlostní komunikace R7, spočívající ve zkapacitnění stávající silnice I/7, na �ivotní 
prostředí ve vymezeném zájmovém území.  

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, jeho� záměrem je ře�it nevyhovující 
stav a vedení současného silničního průtahu přilehlými obcemi a městy. Rizika, která 
v budoucnu vlivem nárůstu dopravy je�tě zesílí, jsou v oblasti bezpečnostní (dopravní 
nehody) i zdravotní (emise hluku a �kodlivých plynů). Technické ře�ení obchvatu zpracovala 
společnost  SUDOP. 

Posuzovaný úsek  začíná jihovýchodně od Březenského vrchu, kde navazuje na obchvat 
Loun a končí u stávající kři�ovatky I/7 se silnicí II/250 Staňkovice � Bitozeves (lokalita Pod 
kozou). Část úseku v místech, kde míjí okraj města Postoloprty  byly navr�eny a posuzovány 
dvě varianty vedení trasy.  

Varianta A kopíruje stávající trasu silnice I/7, varianta B se u řeky Ohře od stávající 
silnice odklání dvěma pruhy a vede obloukem přes pole v nivě Ohře a lesy severně od 
Postoloprt. Po provedeném posouzení doporučují zpracovatelé dokumentace variantu A. 

Volba doporučené trasy dle na�eho názoru optimalizuje a vybalancovává několik 
protichůdných nároků kladených na stavbu : 

 
- minimalizuje zábor zemědělské půdy  
- minimalizuje zásahy do lesních porostů 
- minimalizuje střety se zájmy ochrany přírody  
- nezvy�uje fragmentaci krajiny 

F. ZÁVĚR 
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- minimalizuje délku obchvatu 
- zaji�ťuje dostatečný odklon negativních vlivů dopravy od obytné zástavby sídel 
- zachovává integritu silničního systému v oblasti 

 
Rozsah zájmového území, který je v této dokumentaci zpracován, bez problémů umo�ní 

dílčí upřesnění vedení a parametrů trasy obchvatu jak je bě�né v následujících stupních 
projektové dokumentace.  

Vedle  pozitivních momentů (sní�ení nehodovosti řidičů i obyvatel obcí a měst, lep�í 
podmínky pro řízení vozidel a vět�í plynulost dopravy doprovázená ni��ími emisemi, 
realizace prvků ÚSES, �) nepovede realizace navr�eného obchvatu k významnému zhor�ení   
kvality ovzdu�í ani ke zvý�ení úrovně hluku v přilehlých sídlech. 

I tak je nutno obchvat, jako ka�dou liniovou stavbu podobného či vět�ího rozsahu, 
pova�ovat za významný zásah do zájmového území, jeho� část je � obětována � pro ře�ení 
akutních dopravních problémů regionu či státu.  Doporučená trasa je zčásti vedena místy na 
kvalitních půdách a v místě průchodu po okraji města Postoloprty zasahuje porosty v nivě 
řeky Chomutovky.  

Nevyhnutelné zásahy je třeba kompenzovat navr�enými opatřeními, která jsou 
podmínkou realizace stavby. 

Snahou subjektu realizujícího stavbu musí být minimalizace trvalého záboru 
zemědělské půdy a omezení negativních vlivů způsobených dočasnými zábory.  Rozhodující 
podíl str�ené  ornice musí být rozprostřen na blízkých zemědělských pozemcích se zhor�enou 
kvalitou půdy.  Dále je třeba minimalizovat zásahy do lesních celků či dřevin rostoucích 
mimo les. Zvlá�tní pozornost je třeba věnovat stavebním pracím v nivách Chomutovky a 
Ohře. 

V souhrnu lze navr�ené ře�ení R7 pova�ovat za vyhovující po�adavkům ochrany 
�ivotního prostředí a jeho negativní vlivy charakterizovat jako podlimitní. 

 
 

 
Investor   Ředitelství silnic a dálnic ČR 
IČ     65993390 
Sídlo    Na Pankráci 56 

145 05 Praha 4 
Oprávněný zástupce  Ing. Vladimír Vorel 

Ředitel pro výstavbu ŘSD ČR 
Čimická 809/53 
181 04 Praha 8 
tel.: 284009152 

 
Zpracovatel dokumentace Ing. Radovan Víta 

osvědčení o odborné způsobilosti čj. 
14119/2185/OPV�P/01 
Dr.Ing. Roman Kovář 
osvědčení o odborné způsobilosti čj. 
12060/1834/OPV�P/01 

 

G. V�EOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU
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Forma a cíl předkládaného materiálu 
Presentovaný materiál je dokumentací investičního záměru, vypracovanou v rozsahu 

přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na �ivotní prostředí.  
Cílem tohoto materiálu je popis a zhodnocení vlivů stavebního záměru na �ivotní 

prostředí v rozsahu stanoveném zákonem. Součástí je i návrh sumy ochranných a 
kompenzačních opatření minimalizujících negativní vlivy. Jako podklad pro zpracování 
dokumentace byly mimo jiné pou�ity technické podklady dodané investorem včetně vytýčení 
zájmového území a navr�ení dvou variant R7.   

 
Předmět předkládaného materiálu 
Předmětem předkládané dokumentace je investiční záměr týkající se roz�íření 

stávajícího dvoupruhého silničního obchvatu města Postoloprty na čtyřpruh. Jedná se o 
zkapacitnění komunikace I/7 na R7. Projekt je součástí programu výstavby rychlostní 
komunikace R7 Praha � Slaný � Louny � Chomutov, přičem� úsek, kterým se zabývá tato 
dokumentace, le�í mezi obchvatem města Louny na východě a kři�ovatkou Pod kozou (R7 � 
II/250). Pro zájmové území, které bylo vytýčeno po dohodě s investorem (Ředitelství silnic a 
dálnic, Praha) podél stávající komunikace I/7 250 metrů na obě strany (�ir�í zájmové území 
bylo zpracováváno je�tě o dal�ích 250 m dále), je charakteristický vysoký stupeň zornění 
půdy a nedostatek vy��í vegetace. Výjimkou je oblast severně od Postoloprt, kam zasahuje 
údolí Chomutovky, jeho� svahy jsou zalesněné. Také břehy Ohře zde mají doprovodný porost 
dřevin. Velkou část zájmového území pokrývají lo�iska nerostných surovin. Někde ji� 
probíhala, či probíhá, povrchová tě�ba.  

Délka úseku činní cca 9,5 km (varianta A) resp. 9,75 km (varianta B), kapacita 
navrhované komunikace je R 25,5/100. Povrch vozovky je kompletně odkanalizován. 

Důvodem realizace investičního záměru je vysoké dopravní zatí�ení v celém úseku 
stávající komunikace I/7. Stávající technické a bezpečnostní parametry této skutečnosti 
neodpovídají. Přípustná intenzita dopravních proudů byla překročena ji� v roce 2001, přičem� 
je velmi pravděpodobné, �e zatí�ení bude dále narůstat. Rizikovým faktorem u stávající 
komunikace je i neodpovídající odkanalizování povrchu vozovky, co� v případě dopravní 
nehody s následkem úniku ropných látek bude mít negativní dopad na podzemní a povrchové 
vody v okolí. 

 
Termín zahájení výstavby: r. 2008 
Termín ukončení výstavby: r. 2010 
 
Územně plánovací dokumentace 
Presentovaný stavební záměr resp. doporučená varianta A je v souladu s územním 

plánem Postoloprt. 
 
Očekávané pozitivní vlivy ve vztahu k �ivotnímu prostředí 
Obchvat bude integrálně napojen na celou trasu budované komunikace R7. Parametry 

nové komunikace výrazně přispějí k bezpečnosti provozu. 
Vedle bezpečnostního hlediska bude největ�ím environmnetálním přínosem obchvatu 

sní�ení pravděpodobnosti vzniku havarijního stavu při dopravní nehodě vlivem 
nekontrolovatelného úniku ropných látek do hydrosféry či půdy.  Tohoto sní�ení bude 
dosa�eno zlep�ením jízdních parametrů vozovky a předev�ím realizací důkladného odvodnění 
povrchu vozovky se zaústěním do retenčních jímek. 

Předkládaná dokumentace vy�aduje realizaci sady kompenzačních opatření, kam patří 
výsadba dřevin do prostoru biokoridorů v okolí. Tento krok, kterým dojde k posílení 
funkčnosti prvků ÚSES, bude jednoznačným přínosem. Jeho součástí bude i realizace 
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podchodů pro drobné �ivočichy (předev�ím oboj�ivelníky) pod náspem silnice poblí� 
soustavy tří rybníků severně od Postoloprt. Navr�ena je i mo�nost podílet se na výstavbě tůně 
v podmáčeném území pod tělesem stávající silnice I/7 u lokality �Areál�. 

 
Očekávané negativní vlivy ve vztahu k �ivotnímu prostředí 
Stavbu tohoto typu doprovázejí negativní vlivy, mezi kterými za nejzáva�něj�í lze 

pova�ovat předev�ím zábory půdy, naru�ení či zánik ekologicky hodnotných lokalit, naru�ení 
krajinného rázu a ovlivnění kvality vod (zasolování, ropné havárie).  

V případě obchvatu Postoloprt se jedná předev�ím o zábor kvalitní zemědělské půdy. 
Tomuto negativnímu vlivu je čeleno předev�ím maximálním vyu�itím plochy stávající silnice 
I/7 a jejích náspů. Ve�keré dočasné zábory ZPF budou po ukončení výstavby uvedeny do 
původního stavu. K naru�ení ekologicky hodnotných lokalit nedojde a vlivy na kvalitu vody 
budou rozhodně ni��í ne� za nulové varianty. �ádné jiné negativní vlivy na �ivotní prostředí, 
které by se významně li�ily od provozu na nulové variantě, nelze očekávat. 

 
Vlivy na obyvatelstvo 
V průběhu stavby lze očekávat naru�ení tě�ko specifikovatelného, nicméně významného 

faktoru pohody vlivem výstavby (provoz stavebních mechanismů, zneči�tění povrchu 
vozovky, přítomnost cizích osob, hluk, emise �kodlivin, omezení pohybu v krajině, omezení 
silničního provozu, naru�ení krajinného rázu �). Tomuto naru�ení lze tě�ko zabránit, ale je 
nutné jej minimalizovat vhodnou organizací stavebních prací a předev�ím udr�ováním 
permanentního kontaktu s občany města Postoloprty. Nejhlučněj�í či jinak obtě�ující činnosti 
je třeba směrovat pokud mo�no mimo volné dny či mimo noční hodiny. 

 
Ovzdu�í 
V zájmovém území se nenachází �ádný jiný zdroj, který by významně interferoval 

s dopravou na R7. 
Pro účely této dokumentace byl za pomoci SW SYMOS modelován rozptyl 

následujících �kodlivin: NO2, NOx, CO a CxHy. Zji�těné hodnoty jsou nízké a tam, kde 
existují legislativou dané limity, le�í namodelované hodnoty s dostatečnou rezervou pod. 
Obytné objekty v zájmovém území nebudou nadlimitně imisemi z dopravy zatě�ovány. 

 
Voda 
Trasa komunikace neprochází �ádným PHO vodního zdroje a její výstavbou nedojde ke 

kvalitativnímu či kvantitativnímu ovlivnění zdrojů pitné vody. Vzhledem k důslednému 
systému odkanalizování povrchu vozovky včetně retenčních jímek je roz�íření obchvatu 
jednoznačně přínosem pro kvalitu povrchové i podzemní vody v okolí oproti stávajícímu 
stavu. 

Zatí�ení recipientů chloridy ze zimního solení, které ji� samozřejmě existuje i dnes, je 
s dostatečnou rezervou pod legislativním limitem. 

Těleso komunikace nebude představovat riziko pro vznik či zesílení povodňových 
stavů. 

Výstavbou nedojde k zásahu do toku Ohře či Chomutovky. 
 
Geologie, nerostné suroviny a horninové prostředí 
V zájmovém území se nachází několik dobývacích prostorů a jsou zde i chráněná 

lo�isková území. Doporučená varianta A se nedostává do střetu z �ádnou takovouto lokalitou. 
Trasa B se dostává do těsné blízkosti chráněného lo�iskového území Vrbka u Postoloprt 
(08030000) resp. bilancovaného lo�iska hnědého uhlí Vrbka (308030000). Při realizaci 
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varianty A lze vyloučit jakékoliv negativní vlivy na toto lo�isko, u kterého je navíc za 
stávající situace malá pravděpodobnost tě�by.  

Vzhledem k malé délce tohoto úseku R7, maximálnímu vyu�ití stávající trsy silnice I/7 
a jejímu trasování převá�ně po povrchu, nedojde u doporučené varianty (varianta A) 
k významné změně topografie. Velmi hrubý odhad přebytku výkopové zeminy činí cca 
65.800 m3 (vět�inu tvoří orniční a podorniční vrstvy, které bude mo�no následně vyu�ít) u 
varianty A a 304.794 m3 u varianty B. Tento odhad bude precizován v dal�ím stupni 
zpracování projektové dokumentace. 

V případě realizace varianty B hrozí průnik do uzavřeného tělesa skládky severně od 
Postoloprt. V případě varianty A toto nebezpečí nehrozí. 

 
Archeologické a kulturní památky 
Trasa uva�ovaného roz�íření obchvatu se nedostává do střetu s �ádným objektem či 

územím uvedeným v rejstříku Státního seznamu památkové péče. Roz�ířený obchvat vede 
mimo zastavěné části obcí a jeho vliv na budovy je zanedbatelný. 

 
Fauna a flóra 
Trasa roz�ířené komunikace ve variantě A vyu�ívá trasu stávající silnici I/7, která 

v posuzovaném úseku vede převá�ně po polních pozemcích s nízkou úrovní biodiverzity. 
Díky tomu jsou negativní vlivy varianty A na flóru a faunu relativně malé a omezují se na 
úsek, kde k okraji města Postoloprty přiléhá niva Chomutovky. Navr�ená trasa B nově  zabírá 
stanovi�tě �ivočichů v lesích na severu od města Postoloprty, zasahuje  botanicky hodnotné 
porosty na svazích v okolí Chomutovky a celé území dále fragmentuje. 

V�echny existující trasy migrace �ivočichů budou zachovány či posíleny. Bude 
umo�něna migrace oboj�ivelníků ze strání severně od R7 směrem k vodním plochám na jihu. 
Po uvedení R7 do provozu bude proveden monitoring střetů automobilů se zvěří s cílem 
posouzení nutnosti výstavby ochranné bariéry. 

Usazovací jímky pro odpadní vody z povrchu obchvatu musí být vybudovány tak, aby 
se nestaly pastí pro drobné �ivočichy. 

Doporučená varianta trasy neprotíná �ádnou botanicky významnou lokalitu. 
V prostoru tělesa R7 je navr�ena kompenzační výsadba dřevin, která bude schválena 

odborem �ivotního prostředí,  příslu�né obce s roz�ířenou působností. 
 
Územní systém ekologické stability a ochrana přírody 
Doporučená varianta R7 minimalizuje vlivy na ÚSES a navr�ené kompenzační výsadby 

dřevin jsou přednostně směrovány právě do těchto území. Výsledkem tak bude posílení tohoto 
systému. 

Trasa se nedostává do střetu s �ádným chráněným územím ve smyslu zákona 114/1992 
Sb., ani zde není území zařazené do celoevropské sítě NATURA 2000 (SPA či SCI). 

 
Půda 
Vliv na půdu bude významný vzhledem k jeho trvalosti a dále vzhledem ke kvalitě 

půdního fondu v okolí obchvatu, který bude trvalým záborem posti�en. 
Rozsah trvalého záboru ZPF bude činit u doporučené varianty A cca 333 581 m2. Zábor 

LPF bude při realizaci varianty A  činit cca 44 710 m2. Dotčeny budou porosty těsně 
přiléhající ke stávající trase komunikace, v místě jejího průchodu  při severním okraji  
Postoloprt.  

Mimo části ornice vyu�ité k ozelenění nových náspů či svahů tělesa komunikace, bude 
ve�kerá sejmutá ornice, na základě rozhodnutí příslu�ného orgánu ochrany ZPF, prioritně 
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vyu�ita na vytypovaných zemědělských pozemcích a plochy dočasného záboru  budou 
důsledně uvedeny do původního stavu. 

Kontaminace půdy vlivem silničního provozu bude na úrovni odpovídající dané 
kategorii vozovek a nepředpokládá se negativní ovlivnění kvality okolní půdy a mo�ností 
jejího zemědělského vyu�ívání. Výjimku mohou představovat pouze havárie vět�ího rozsahu 
vlivem dopravních nehod, na které je ov�em pamatováno v technickém ře�ení. Jejich výskyt 
je mnohem pravděpodobněj�í při nulové variantě, kde navíc opatření na jejich eliminaci 
(systém odkanalizování a jímání) není ře�en vůbec. V období po výstavbě obchvatu se navíc 
dá předpokládat zásadní nárůst automobilů s úspornými motory vybavenými katalyzátory, co� 
povede k ni��ím emisím zneči�ťujících látek. 

 
Závěr 
Závěrem lze konstatovat, �e doporučená trasa ve variantě A i technické ře�ení 

minimalizují negativní vlivy stavby na únosnou míru a při nezbytné realizaci nápravných a 
kompenzačních opatření lze její provedení z hlediska ochrany �ivotního prostředí doporučit. 
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