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1. ZADÁNÍ A CÍL POSOUZENÍ
Záměrem, pro který se posuzuje významnost vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je stavba silničního obchvatu města
Bíliny, o. Teplice.
Stavba obchvatu je situována do blízkosti území, které bylo vzhledem ke kvalitě a
významnému zastoupení stanovišť a druhů uvedených v příloze II. směrnice Rady č.
92/43/EHS, zařazeno do české soustavy Natura 2000 na základě nařízení vlády č.132/2005
Sb., jako evropsky významná lokalita (EVL) CZ 0420026 Bořeň.
Na základě závěrů zjišťovacího řízení (vyjádření KÚ Ústeckého kraje čj. 616/ZPZ/2007/305
ze dne 7.5.2007) bude záměr posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb.
Předložené hodnocení bude jednou z příloh dokumentace dle tohoto zákona a musí stanovit,
zda realizací stavby mohou být ovlivněny předměty ochrany, integrita a zachovalost lokalit
soustavy Natura 2000, event. jaká může být míra a případné důsledky tohoto vlivu.
Hodnocení bylo vypracováno na základě objednávky fy ing. Pavel Jaroš, biologickoekologické expertízy a poradenství, se sídlem v Bílině.
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2. METODIKA
Lokalita stavby byla vizitována opakovaně nejen v uplynulých letech, ale účelově také ve
dnech 28.7. a 30.9.2009. Na těchto terénních šetřeních byl proveden orientační průzkum
ploch, které jsou dotčeny stavbou, a byl posouzen stav (reprezentativnost a zachovalost)
dotčených stanovišť a biotopů v EVL Bořeň.
Výsledky terénní pochůzky byly porovnány s předloženým záměrem a dále s dostupnými
údaji o lokalitách a biologii, event. ekologických nárocích druhů a stanovišť, které jsou v
území předmětem ochrany. Stav přírodních stanovišť byl posuzován s ohledem na Hodnotící
zprávu o stavu z hlediska ochrany evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť v
České republice za období 2004-2006 (3).
Pravděpodobné významné vlivy na předměty ochrany (negativní i pozitivní) byly hodnoceny
podle Tab. 1.
Tab. 1 Hodnocení vlivů na předměty ochrany
Významnost vlivů bude hodnocena podle následující stupnice:
Vliv

Hodnota

Významný
negativní

-2

Mírně negativní

-1

Nulový

0

Mírně pozitivní

+1

Významný
pozitivní

+2

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Poznámka: Vlivy na prioritní stanoviště či druhy nemohou být hodnoceny stejně jako u ostatních předmětů
ochrany (viz § 45i, odst. 10). Platí, že při identifikaci významného negativního vlivu na lokality s prioritními
typy přírodních stanovišť a druhy je vždy třeba prokázat převažující důvody veřejného zájmu týkající se
veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí.
V takovém případě je na Ministerstvu životního prostředí, aby rozhodlo o odůvodněnosti realizace záměru,
případně aby požádalo o stanovisko Evropskou komisi.
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3. POPIS ZÁMĚRU
Záměr :

Silnice I/13 Bílina - obchvat

Katastrální území :
(území ovlivnění EVL)

60420 Bílina
60428 Bílina Újezd

Obec :

Město Bílina

Kraj :

Ústecký

Silnice I/13 je velmi důležitou komunikací pro celé severozápadní a severní Čechy a je i
součástí mezinárodní silnice E 442. Spojuje města Karlovy Vary, Ostrov, Klášterec nad Ohří,
Chomutov, Most, Bílina, Teplice, Děčín, Česká Kamenice, Nový Bor, Liberec, Frýdlant a
Habartice na hranicích s Polskou republikou. Na silnici jsou nebo budou napojeny rychlostní
silnice nebo dálnice R6, R7, D8 a R10, rovněž součásti evropské sítě silnic.
Silnice I/13 již byla z velké části realizována jako čtyřpruhová a zbývající úseky se k realizaci
připravují. Řešení dopravy v okolí Bíliny lze označit za nejkritičtější úsek vůbec. Současná
silnice prochází poměrně hlubokým údolím řeky a je protažena přímo městem ve
dvoupruhovém uspořádání s velkým počtem křižovatek a napojení v oblasti zástavby. Její
negativní vliv na město je obrovský a kapacitní možnosti jsou téměř vyčerpány.
Pro návrh jednotlivých variant obchvatu města byly vymezeny tři koridory – západní,
východní a průtah, u západního a východního obchvatu byly kromě základních tras navrženy
ještě zkrácené varianty. Všechny uvažované koridory se v zásadě vyhýbají NPR Bořeň, který
je nejvýznamnějším a nejkonfliktnějším místem z hlediska zájmů ochrany přírody.
Varianty přeložky silnice I/13 jsou navrženy v kategorii S 11,5/80, podrobnosti záměru jsou
obsaženy v průvodní zprávě vyhledávací studie z 6/2008, kterou měl zpracovatel hodnocení
k dispozici.
Záměr stavby byl předložen v celkem třech variantách. Ve vztahu k soustavě Natura 2000
(event. EVL Bořeň) jsou ovšem všechny předložené varianty víceméně identické (viz Příl.1)
– v místě kontaktu s EVL Bořeň se všechny napojují na stávající trasu silnice I/13.
Údaje o vstupech :
1/ půda
Navržené varianty obchvatu předpokládají na území EVL zábor půdy o rozloze asi 0,08 ha.
Velikost dočasného záboru půdy není v předložené zprávě specifikována, lze však
předpokládat, že výstavba bude probíhat především ze stávající komunikace.
2/ voda
Užitková i pitná voda, včetně vody na údržbu (především zimní) komunikace budou
získávány z vnějších zdrojů, mimo EVL a jejího okolí
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3/ surovinové zdroje
Materiál pro konstrukci tělesa i vlastní komunikace bude získáván z vnějších zdrojů – mimo
území EVL. Jako násypový materiál bude používán výkopek ze zářezů budované
komunikace.
Rovněž všechny další materiály a suroviny potřebné k výstavbě a provozování komunikace
(ocel, železobeton, další materiály) budou pocházet z vnějších zdrojů.
Další surovinové zdroje nebyly v předložených podkladech zmíněny.
4/ energetické zdroje
Plyn a elektrická energie v průběhu výstavby budou získávány z vnějších zdrojů, na základě
smlouvy mezi dodavateli těchto energií a zhotovitelem komunikace (obchvatu).
V průběhu provozování obchvatu nebude plyn spotřebováván, elektrická energie pouze
v úsecích s instalovaným osvětlením.
5/ nároky na dopravní infrastrukturu
Přesto, že dosud není stanovena varianta obchvatu, jeho realizace s sebou bezpochyby přinese
zvýšené zatížení alternativních komunikací v okolí města.
Údaje o výstupech :
1/ ovzduší
Vlastní stavba obchvatu se dočasně stane plošným zdrojem znečištění ovzduší. Toto
znečištění bude mít charakter především polétavého prachu, ale také imisí z pracovních
mechanizmů.
Následně, po skončení stavebních prací, bude obchvat Bíliny liniovým zdrojem znečištění
ovzduší – hlavně CO2, NOx, ale také aerosoly látek používaných k údržbě komunikace
v zimním období. Toto znečištění bude závislé na intenzitě provozu na komunikaci a bude
zhruba odpovídat znečištění na stávající komunikaci I/13.
2/odpadní vody
Množství dešťových odpadních vod odváděných z komunikace není v podkladech vyčísleno.
Splaškové odpadní vody budou vznikat pouze v průběhu realizace záměru (výstavby
komunikace). Veškeré odpadní vody budou odváděny mimo území EVL.
3/odpady
Množství odpadů (vzniklých v průběhu stavebních prací) nebylo vyčísleno.
Budou likvidovány (deponovány) v souladu s právními předpisy, mimo území EVL.
4/hluk
Stávající komunikace I/13 je zdrojem akustického znečištění okolí. S rostoucí intenzitou
dopravy bude úměrně vzrůstat i množství emisí hluku.
5/vibrace
V průběhu stavebních prací bude nejbližší okolí stavby zatíženo vibracemi, především
v důsledku činnosti těžkých stavebních mechanizmů, event. při ražení pilotů.
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4. OBECNÁ FYZICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA
A POPIS LOKALITY
Území záměru je situováno do nejbližšího okolí zastavěného území města Bíliny,
v antropicky silně pozměněné krajině na kontaktu Mostecké (event. Duchcovské) pánve a
Českého středohoří.
Geologie území :
V geologicky komplikovaném území se vyskytují mezozoické sedimenty (vápnité slínovce a
jílovce), přeměněné horniny moldanubika (ortoruly, granulity, migmatity), třetihorní efuziva
(fonolit, tufy) a kvartérní sedimenty (hlíny, spraše, písky).
Klimatická charakteristika : klimatický okrsek teplý (T2)
Biogeografická charakteristika :
fytogeografie : termofytikum, fytogeografické okresy 3 Podkrušnohorská pánev, 4a –
Lounské středohoří, 4b Labské středohoří .
zoogeografie : území se nachází v českém úseku středoevropské provincie listnatých lesů
Palearktidy, obvod středočeských nížin a teplých pahorkatin.
Rekonstruovanou potenciální vegetací v území jsou především černýšové dubohabřiny (as.
Melampyro nemorosi-Carpinetum).
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5. EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI
DOTČENÉ ZÁMĚREM
Plochy dotčené záměrem se nacházejí v přímém kontaktu s EVL Bořeň. Z této skutečnosti
vyplývá identifikace EVL Bořeň jako lokality dotčené záměrem.
Nejbližší další lokality soustavy N2000 (EVL Březina, EVL Kopistská výsypka a EVL
Hořenec–Číčov) se nacházejí ve vzdálenostech větších než 5 km a vzhledem k charakteru
záměru nemohou být jeho realizací (významně) ovlivněny.
Dotčenou lokalitu EVL Bořeň a její hlavní předměty ochrany, které mohou být potenciálně či
reálně dotčeny realizací záměru ukazuje Tab. 2
Tab. 2 EVL Bořeň (CZ 0420026)
Evropsky významná lokalita (EVL)(SCI)
Kód
lokality

Název

CZ0420026 Bořeň

Hlavní předměty ochrany

Rozloha
početnost

Stanoviště :
40A0 Kontinentální opadavé dřeviny (biotop K4A)

1,705 ha

6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia
pallentis)(biotop T3.1)

5,1149 ha

8150 Středoevropské silikátové sutě (biotop S2B)

5,1149 ha

8220 Chazmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů (biotop S1.2)

5,1149 ha

9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích
a v roklích (biotop L4)

12,908 ha

Živočichové :
nejsou předmětem ochrany

Rostliny :
nejsou předmětem ochrany

Pozn. 1 :
Stanoviště a druhy reálně či potenciálně dotčené záměrem jsou označeny modře.
Prioritní stanoviště a druhy jsou značeny (*)

EVL Bořeň je vypreparovaný lakolit nefelinického fonolitu, mimořádná krajinná dominanta a
jedna z botanicky nejvýznamnějších lokalit celé ČR.
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Díky mimořádným ekologickým podmínkám se zde zachovaly poměrně rozsáhlé plochy
primárního bezlesí s vegetací skalní stepi. Tyto porosty se nacházejí především ve vrcholové
části elevace, asi 330 výškových m nad trasou obchvatu.
V travinobylinné vegetaci na jižních svazích lokality převládají xerotermní druhy s výskytem
několika zvláště chráněných druhů. Tato nelesní společenstva a druhy, které je tvoří,
představují ochranářsky nejcennější entity lokality.
Lesní vegetace lokality je tvořena mozaikou hercynských dubohabřin a suťových a
roklinových lesů, v menším rozsahu jsou zastoupeny i acidofilní teplomilné doubravy.
Druhově bohatá lesní společenstva dubohabřin pokrývají víceméně souvisle nižší části svahů
a patu Bořeně, především v jeho severní části. Mají vyvinutou víceetážovou strukturu, ale stav
a funkce porostu je hodnocena jako méně příznivá. Negativní vlivy je možno vidět především
v blízkosti frekventované komunikace, která funguje jako vektor šíření synantropních druhů,
event. eutrofizace. Především v blízkosti komunikace byly také zjištěny výskyty např.
trnovníku akátu či bezu černého, indikující degradaci stanoviště.
Suťové lesy se vyskytují především v západní a severní části horních svahů lokality, kde
zatím nebyly pozorovány degradační vlivy, jež by mohly jednoznačně souviset s provozem na
komunikaci. Jako suťový les (fytocenologicky ovšem poměrně nevyhraněný) se vyskytuje
ovšem také v mozaice s biotopem L3.1 (herynské dubohabřiny) v nižších částech svahů,
v místech průchodu navrženého obchvatu EVL.
Aktuální průzkum flory a vegetace lokality (Jaroš in litt.) dále prokázal výskyt chazmofytické
vegetace silikátových skalnatých svahů (stanoviště 8220) v této části lokality, a to zhruba na
5% plochy dotčené záměrem:
„Okrajová část EVL Bořeň představuje mozaiku málo reprezentativního suťového lesa
(cca 95%) místy spíše připomínající vysoké křoviny a druhově chudé vegetace
silikátových skal a drolin (cca 5%).
Ve stromovém patře suťového lesa převládá dub letní (Quercus robur), méně je zastoupen
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), roztroušeně se vyskytuje javor babyka (Acer
campestre), třešeň ptačí (Prunus avium), habr obecný (Carpinus betulus). V keřovém
patře, které dosahuje vysoké pokryvnosti, převládají hlohy (Crataegus sp.), hojný je javor
babyka, menších pokryvností dosahuje líska obecná (Corylus avellana), jilm drsný (Ulmus
glabra) aj. Charakteristický je rybíz alpský (Ribes alpinus). V poměrně pestrém bylinném
patře jsou nejvíce zastoupeny netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) a ptačinec
velkokvětý (Stellaria holostea). Charakter porostu dokládá pořízený fytocenologický
snímek – viz Příl. 3 Vzhledem k nevyhraněnosti společenstva může být fytocenologické a
tudíž i biotopové zařazení problematické, klasifikace byla provedena na základě
přítomnosti některých specifických druhů (Ribes alpinum, Lonicera xylosteum, Ulmus
glabra, Melica nutans) a podle charakteru stanoviště (zazemněný balvanitý svah s výchozy
skal).
Skalní útvary jsou z velké části zastíněné okolními stromy, vegetační kryt je řídký bez
výrazných dominant. Roste zde metlička křivolaká (Avenella flexuosa), zvonek
okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana),
lipnice hajní (Poa nemoralis), smolnička obecná (Lychnis viscaria), osladič obecný
(Polypodium vulgare), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), i v podmínkách
zastínění zde stále přežívá tařice skalní (Aurinia saxatilis arduinii) a jestřábník bledý
(Hieracium schmidtii).“
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Právě tyto fragmenty porostů suťového lesa ( stanoviště 9180*) a chazmofytické vegetace
(stanoviště 8220) byly vytipovány jako dotčené předměty ochrany - trasy A a B obchvatu
procházejí přímo těmito vegetačními jednotkami.
Další, v lokalitě zjištěná stanoviště buď nejsou zařazena mezi hlavní předměty ochrany EVL
(biotopy L3.1, T1.1, T3.3D, T 3.4D), nebo se nacházejí v takové vzdálenosti od plánované
komunikace, že významné ovlivnění je možno vyloučit. Důležitou roli v tomto ohledu jistě
hraje i výškový gradient mezi komunikací (cca 200 m n.m.) a hlavními lokalitami výskytu
biotopů, které jsou hlavními předměty ochrany (biotopy K4A, S1.2, S2B,T3.1). Jejich výskyt
je soustředěn hlavně na vrcholové , event. podvrcholové partie EVL a nacházejí se tedy cca
300 výškových metrů nad trasou komunikace. Významnější přenos např. aerosolů
z posypových materiálů, prachových částic či diaspor synantropních a ruderálních druhů,
jejichž zdrojem by mohla být plánovaná komunikace (či její stavba) nelze tedy předpokládat.
Zjištěná expanze mezofilních druhů keřů (hlavně po obvodu, tzn. v nižších částech lokality)
souvisí jednak s významným znečištěním ovzduší a související dotací živin ze vzdušného
spadu v několika posledních desetiletích, ale také s absencí péče o některá nelesní stanoviště.
Samostatnou kapitolu v negativních vlivech na území EVL tvoří zvyšující se návštěvnost a
s ní související disturbace lokality a provozování horolezectví.
Distribuci stanovišť, které jsou předmětem ochrany v EVL Bořeň ukazuje Příl. 2
(Všechna chráněná stanoviště se vyskytují v mozaikách s dalšími biotopy a tvoří vždy jen její
menší část.)

11

Silnice I/13 Bílina – obchvat a průtah – Hodnocení vlivu záměru na soustavu N2000
_________________________________________________________________________

6. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVL A PO
Vyhodnocení úplnosti podkladů :
Autorovi hodnocení byl předložen mapový zákres variant obchvatu a průvodní zpráva
vyhledávací studie ze srpna 2008.
Data o výskytu stanovišť (biotopů) v lokalitě poskytla AOPK ČR Praha a Ing. P. Jaroš.
Tyto podklady byly shledány jako dostatečné k vypracování hodnocení.
Předměty ochrany lokality, které mohou být reálně nebo potenciálně dotčeny realizací
záměru shrnuje Tab. 3 :
Tab. 3 Souhrnné vyhodnocení dotčených předmětů ochrany
Předměty ochrany EVL a PO
Přítomnost
v lokalitě

Možnost
ovlivnění

Popis vlivu poznámky

stanoviště 40A0

+

-

stanoviště 6190

+

-

stanoviště 8150

+

-

+

+

+

+

výskyt mimo dosah vlivů
záměru
výskyt mimo dosah vlivů
záměru
výskyt mimo dosah vlivů
záměru
redukce výměry stanoviště
v lokalitě;
změna dochovalého stavu
stanoviště
redukce výměry stanoviště
v lokalitě;
změna dochovalého stavu
stanoviště

Předmět ochrany

stanoviště 8220

stanoviště 9180*

6.1. Vlivy na stanoviště
Trvalý zábor půdy, který bude znamenat redukci výměry stanoviště 9180* (lesy typu TilioAcerion na svazích, sutích a v roklích) a stanoviště 8220 (chazmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů) v EVL byl odhadnut na max. 0,1 ha.
To je plocha, která odpovídá max. 0,7 % výměry suťového lesa, event. přibližně 0,1% výměry
chazmofytické vegetace v EVL.
Připustíme-li, že provoz na komunikaci může zhoršit stanovištní podmínky až do (poměrně
nereálné) vzdálenosti asi 50 m od okraje vozovky směrem do lesního vnitřku (zvýšená
prašnost, změna chemismu půdy, pronikání neofytů) (4), je těmito vlivy ohrožen necelý 1 ha
výměry EVL.
Protože ani na této potenciálně ohrožené ploše se nevyskytuje vegetace suťového lesa a
chazmofytická vegetace v plošně významném rozsahu, hodnotím celkově vliv redukce
výměry stanoviště a změnu jeho dochovalého stavu max. jako mírně negativní (-1).
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Další typy stanovišť, které jsou zde předmětem ochrany nebudou realizací a provozem
obchvatu významně dotčeny – vyskytují se totiž v dostatečné vzdálenosti od trasy
komunikace.
Hlavním pozitivem lokality ve vztahu k silničnímu provozu jsou zde především výškové
poměry : nejcennější partie lokality se tyčí ve výšce asi 300 m nad komunikací, kde je výskyt
škodlivých faktorů (znečištění, hluk, vibrace) minimalizován.
6.2. Vlivy na druhy rostlin a živočichů
Druhy rostlin a živočichů nejsou předmětem ochrany lokality.
6.3. Celkové vyhodnocení pravděpodobných významných vlivů
na lokalitu soustavy N2000
Vyhodnocení kumulativních vlivů :
V území nebyl zjištěn žádný vliv, který by v součinnosti s realizací obchvatu mohl
kumulativně ovlivnit předměty ochrany v EVL Bořeň.
Vyhodnocení celistvosti lokality :
Celistvost a ekologická integrita EVL v území nebude realizací obchvatu narušena.
Fragmentace lokality je vyloučena už vzhledem ke skutečnosti, že trasa komunikace jí
neprochází, pouze (v malém rozsahu) ořezává její okraj.
Botanicky jedinečná a ochranářsky nejvýznamnější vegetace lokality (nelesní vegetace
skalních stepí) nebude záměrem dotčena. Stanoviště v EVL tak budou moci dál plnit svoji
úlohu jako refugium rostlinných a živočišných druhů a jako zdroj biologické rozmanitosti
v území.
Vyhodnocení přeshraničních vlivů :
Vzhledem k charakteru záměru a vzdálenosti lokality od státní hranice není přeshraniční vliv
relevantní.
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7. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Realizací záměru výstavby a provozování silničního obchvatu či průtahu města Bíliny
nedojde k závažnému nebo nevratnému poškození
přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita
CZ0420026 Bořeň určena ( § 45g zákona č. 114/1992 Sb.).

Silniční obchvat či průtah města Bíliny nemá významný negativní vliv
na celistvost lokality a předměty ochrany soustavy Natura 2000 v EVL Bořeň.

Přesto, že žádná z navrhovaných variant (A, B, C) nemá významný negativní vliv na EVL,
z trasování je zřejmé, že realizací varianty C bude plocha EVL Bořeň a tím i předměty
ochrany dotčeny nejméně. V tomto směru je nutno variantu C vyhodnotit jako nejvhodnější.
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Postup posuzování koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Metodický pokyn MŽP.
Průvodní zprávy k návrhu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (z internetových
stránek www.natura2000.cz)
Floristický a vegetační průzkum lokality z r. 2009 (Ing. P. Jaroš)

9. ZKRATKY
ES – Evropské společenství
EVL – evropsky významná lokalita
KO – kriticky ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
N2000 – soustava lokalit Natura 2000
O – ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
OOP – orgán ochrany přírody
PO – ptačí oblast
SCI – (Sites of Community Importance)
– evropsky významná lokalita
SO – silně ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
SPA – (Special Protection Areas) – ptačí oblast
ÚP(O) – územní plán (obce)
ZOPK – zákon č.114/1992 S. o ochraně přírody a krajiny v platném znění

10. PŘÍLOHY
Fotodokumentace
Příl. 1 : Variantní řešení záměru silničního obchvatu Bíliny(schematicky) a lokality soustavy
Natura 2000 v území
Příl. 2 : Distribuce stanovišť – předmětů ochrany EVL Bořeň
Příl. 3 : Fytocenologický snímek suťového lesa
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Fotodokumentace

Foto1 : Pohled z vrcholu EVL Bořeň na lesní vegetaci a kontakt záměru ( trasa variant A, B
obchvatu – červeně) a hranic EV. (modře).

17

Silnice I/13 Bílina – obchvat a průtah – Hodnocení vlivu záměru na soustavu N2000
_________________________________________________________________________

Foto 2 : Okraj lesního porostu (vpravo) v prostoru napojení obchvatu Bíliny na
stávající komunikaci I/13

Foto 3 : Charakter atypického suťového lesa (dubohabřiny) v lokalitě
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Příl. 1

Variantní řešení záměru
silničního obchvatu Bíliny(schematicky)
a lokality soustavy Natura 2000 v území
Varianta A

Varianta B

Varianta C

EVL Bořeň
0

62,5

125

250 metrů

9180*
8220

8150

6190
8220
8150

9180*

6190
8220

8150

8150

8220
8150

40A0
6190
8220
8220

6190
8220

9180*
8220

6190
40A0
8220

8220

Příl.2
Distribuce stanovišť
- předmětů ochrany EVL Bořeň
0

75

150

300 metrů

Příl. 3
Tab. 6. Fytocenologický snímek suťového lesa v dotčené části EVL Bořeň
(autor Ing. P.Jaroš)
Datum pořízení:
Plocha snímku:
Nadmořská výška:
E3
Acer campestre
Fraxinus excelsior
Prunus avium
Quercus robur
E2
Acer campestre
Corylus avellana
Crataegus spec.
Fraxinus excelsior
Ligustrum vulgare
Ribes alpinum
Ribes uva crispa
Rubus fruticosus agg.
Sambucus nigra
Ulmus glabra
E1
Alliaria petiolata
Asarum europaeum
Chelidonium majus
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix mas
Elymus caninus
Fallopia dumetorum
Galeopsis pubescens
Geranium robertianum
Geum urbanum
Impatiens parviflora
Mercurialis perennis
Moehringia trinervia
Polypodium vulgare
Pulmonaria obscura
Stellaria holostea
Torilis japonica
Urtica dioica
Viola riviniana

30.6.2009
200m2
222 m n. m.

Expozice:
Svažitost:
Celková pokryvnost
98%
1
2b
+
3
60%
2a
1
3
+
+
+
+
r
+
1
45%
+
+
r
r
r
r
r
r
+
+
2b
+
+
r
+
2a
+
+
r

západ
10°
100%

