Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství

SILNICE II/344 HAVLÍČKŮV BROD – CHOTĚBOŘ,
ÚSEK č.1 HAVLÍČKŮV BROD – DOLNÍ KRUPÁ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí

Oznamovatel:
Krajský úřad kraje Vysočina

SILNICE II/344 HAVLÍČKŮV BROD – CHOTĚBOŘ, ÚSEK č. 1 HAVLÍČKŮV BROD – DOLNÍ KRUPÁ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Seznam zpracovatelů oznámení

Oznámení zpracoval:
Ing. Alexandr MERTL
držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí
č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994

Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Datum zpracování oznámení:

29.8. 2008

Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení:
Ing. Petr MYNÁŘ
doprava, hluk

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Ing. Pavel CETL
ovzduší

autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií dle zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší

Mgr. Tomáš CHUDÁREK
voda, geofaktory

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Ing. Gerta PEJŠOVÁ
ochrana přírody
Ing. Vladimír ADAMEC
půda

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel
Corporation.

STRANA 1 z 68

SILNICE II/344 HAVLÍČKŮV BROD – CHOTĚBOŘ, ÚSEK č. 1 HAVLÍČKŮV BROD – DOLNÍ KRUPÁ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obsah
Titulní list
Seznam zpracovatelů oznámení ..................................................................................................
Obsah ......................................................................................................................................
Seznam použitých zkratek ..........................................................................................................
Úvod ........................................................................................................................................

1
2
3
4

ČÁST A (ÚDAJE O OZNAMOVATELI) ............................................................................................... 5
ČÁST B (ÚDAJE O ZÁMĚRU) ........................................................................................................... 6

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .............................................................................................................. 6
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH ....................................................................................................... 13
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ...................................................................................................... 16
ČÁST C (ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ) ........................................ 23

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ... 23
C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 25
ČÁST D (ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ................... 45

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI ......................................................................................... 45
D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ......................................... 56
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE ............................................................................................................. 56
D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ...................................................................................................... 56
D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ................................................................... 58
ČÁST E (POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) ......................................................................... 59

E.I. POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY ..................................................................................... 59
E.II. POROVNÁNÍ VARIANT ..................................................................................................... 59
ČÁST F (DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) ...................................................................................................... 60

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE ...................................................................................... 60
F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE ............................................................. 60
ČÁST G (VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) .......................... 61

G.I. INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ ..................................................................................... 61
G.II. INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU ......................................................................... 61
G.III. INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ .............................................................. 65
ČÁST H (PŘÍLOHY) ..................................................................................................................... 67

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

1
2
3
4

Obrazové, grafické a mapové přílohy
Situace záměru
Hluková studie
Doklady

Přehled použitých podkladů ...................................................................................................... 68

STRANA 2 z 68

SILNICE II/344 HAVLÍČKŮV BROD – CHOTĚBOŘ, ÚSEK č. 1 HAVLÍČKŮV BROD – DOLNÍ KRUPÁ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Seznam použitých zkratek
ČIŽP

`

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

`

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

`

čistírna odpadních vod

ČSN

`

Česká státní norma

EF

`

emisní faktor

EIA

`

Posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces);
zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment)

EVL

`

evropsky významná lokalita

KHS

`

Krajská hygienická stanice

KO

`

katalog odpadů

k.ú.

`

katastrální území

KÚ

`

Krajský úřad

LPF

`

lesní půdní fond

MŽP ČR

`

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

`

odpady kategorie nebezpečné

NO

`

nebezpečný odpad

NV

`

nařízení vlády

O

`

odpady kategorie ostatní

OA

`

osobní automobily

OÚ

`

obecní úřad

OZKO

`

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

`

projektová dokumentace

PHO

`

pásmo hygienické ochrany

PO

`

ptačí oblast

PUPFL

`

plochy určené k plnění funkcí lesa

ŘSD ČR

`

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

TNA

`

těžké nákladní automobily

ÚPD

`

územně-plánovací dokumentace

ÚSES

`

územní systém ekologické stability

ÚPSÚ

`

územní plán sídelního útvaru

ÚP VÚC

`

územní plán velkého územního celku

VKP

`

významný krajinný prvek

ZCHÚ

`

zvláště chráněné území

ZPF

`

zemědělský půdní fond

ŽP

`

životní prostředí
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
SILNICE II/344 HAVLÍČKŮV BROD – CHOTĚBOŘ,
ÚSEK č. 1 HAVLÍČKŮV BROD – DOLNÍ KRUPÁ
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. a slouží
jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Předmětem předkládaného oznámení je záměr výstavby silnice II/344 v úseku Havlíčkův Brod – Dolní Krupá.
V celé trase je silnice navržena jako dvoupruhová silnice II. třídy kategorie S 7,5/70 (60). Posuzovaný záměr
spadá do kategorie II dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
pozdějších předpisů (bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a
II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I), tedy mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení.
Zpracování oznámení probíhalo v období 01-03/2008 (původní návrh na silnici kategorie S 90,5/70) a 0708/2008 (upravený návrh na silnici kategorie S 7,5/70 [60]). Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté oznamovatelem záměru, zpracovateli projektové dokumentace a údaje získané zpracovatelem
oznámení během vlastních průzkumů lokality.
Účelem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a rizicích
vyplývajících z jeho provozu. Oznámení je podkladem pro zjišťovací řízení, které stanoví zda je nutné další
posuzování dle zákona a v takovém případě definuje požadavky na rozsah a hloubku zpracování
dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, a vymezí oblasti vyžadující zvýšenou pozornost z
hlediska posuzování vlivů záměru na životní prostředí.
Cílem předkládaného oznámení a navazujícího zjišťovacího řízení je identifikace všech potenciálních vlivů na
životní prostředí, které může realizace a provoz posuzovaného záměru vyvolat.

STRANA 4 z 68

SILNICE II/344 HAVLÍČKŮV BROD – CHOTĚBOŘ, ÚSEK č. 1 HAVLÍČKŮV BROD – DOLNÍ KRUPÁ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Krajský úřad kraje Vysočina

A.2. IČ
70890749

A.3. Sídlo
Žižkova 57
587 33 Jihlava

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
RNDr. Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
tel: 564 602 140
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
SILNICE II/344 HAVLÍČKŮV BROD – CHOTĚBOŘ, ÚSEK č. 1 HAVLÍČKŮV BROD – DOLNÍ KRUPÁ
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
9.1
Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II.
třídy (záměry neuvedené v kategorii I)
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
délka řešeného úseku komunikace:

4 960 m

kategorie komunikace:

S 7,5/70 (60)

stavební řešení:

směrově nedělená dvoupruhová

šířka komunikace:

šířka zpevněné části koruny je 6,5 m

B.I.3. Umístění záměru
Prověřovaný úsek silnice II/344 je situován severovýchodně od města Havlíčkův Brod. Řešený úsek má
začátek na území města Havlíčkův Brod a je ukončen při jihozápadním okraji obce Dolní Krupá. Z hlediska
územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Vysočina (CZ061)

správní obvod ORP:

Havlíčkův Brod (CZ0611)

obec:

Havlíčův Brod (568414)

k.ú. Havlíčkův Brod (637823)

obec:

Knyk (548286)

k.ú. Knyk (667200)
k.ú. Český Dvůr (667196)

obec:

Dolní Krupá (568597)

k.ú. Dolní Krupá (629405)

Poloha záměru je zřejmá z níže uvedeného obrázku, situační zákresy jsou dále doloženy v přílohové řásti
oznámení.
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Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je úprava silniční komunikace II/344, která v zájmové oblasti spojuje města Havlíčkův
Brod a Chotěboř.
Realizace záměru představuje provedení stavebních úprav silnice II/344 v daném úseku, aby splňovala
požadavek kategorie S 7,5/70 (60). Návrh stavebních úprav má respektovat v maximální míře stávající trasu
silnice a stavební pozemek s ohledem na platné normy.
Záměr je umístěn v trase stávající silnice, která bude opravena tak, aby splňovala požadavky dané kategorie.
Jedná se o stavbu, která je v souladu s územními plány dotčených územně samosprávných správních celků.
Záměr zahrnuje úvodní úsek této silnice mezi městem Havlíčkův Brod a obcí Dolní Krupá v délce necelých 5
km. Stávající silnice je řešena v kategorii S 7,5/60 pouze v novějším úseku km 3,4 – 4,0. V ostatních úsecích
je šířka zpevněné vozovky nedostatečná, maximálně 6 m s minimální nebo žádnou nezpevněnou krajnicí.
Úprava silnice zahrnuje rozšíření silnice dle požadavků kategorie S 7,5/70 (60) a místní směrové a výškové
úpravy stávající trasy. Účelem stavby je úprava komunikace tak, aby vyhovovala současné dopravní zátěži a
požadavkům na bezpečnost.
Předkládaný záměr tedy upravuje stávající komunikaci s tím, že v maximální míře využívá současný koridor
této silnice. Trasa není v současné době využívána tranzitní dopravou. Jedná se o komunikaci místního
významu, která spojuje město Havlíčkův Brod a přiléhající menší obce. Úpravou silnice nedojde ke změně
v jejím významu a funkci v rámci silniční sítě regionu.
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Záměr nevyvolává nároky na realizaci jiných komunikačních staveb.
Charakter záměru (rekonstrukce současné silnice) nepředpokládá vyvolání nových aktivit, které by mohly
vést ke kumulaci vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant
Zdůvodnění a význam záměru
Silnice II/344 spojuje v oblasti město Havlíčkův Brod a Chotěboř.
Jedná se o místně významnou komunikaci určenou zejména pro obsluhu správního centra a přiléhajících obcí
v trase. Hlavní dopravní koridory, které jsou atraktivní pro tranzitní dopravu a dálkovou dopravu pro město
Havlíčkův Brod, představují v oblasti silnice I/34 a I/38, které se kříží v Havlíčkově Brodě.
Záměr předpokládá úpravy a rekonstrukci stávající komunikace, která představuje nejkratší spojení mezi
městy Havlíčkův Brod a Chotěboř. Na trase dále leží obce Knyk (s osadou Český Dvůr) a Dolní Krupá.
Komunikace slouží k zajištění dopravní obslužnosti obcí a ke spojení uvedených obcí na hlavní dopravní
koridory.
Záměr využívá současné dopravní trasy v úseku Havlíčkův Brod - Dolní Krupá s tím, že technické parametry
stavby upravuje na kategorii 7,5/70 (60). Dojde tak k rozšíření zpevněného povrchu silnice o cca 0,5 - 1 m
na 6,5 m, rozšíření o nezpevněné krajinice 2x0,5 m a k místním úpravám směrových a výškových parametrů.
Účelem úprav je zejména zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci.

Varianty řešení stavby
V rámci záměru nejsou uvažovány jiné varianty umístění (lokalizace), důvodem je maximální využití stávající
trasy silnice II/344.
Technické řešení záměru je navrženo rovněž v jedné variantě s maximálním využitím stávajícího tělesa
komunikace II/344.
Konečné směrové a výškové vedení komunikace bude upřesněno po rozhodnutí o výběru varianty obchvatu
obce Dolní Krupá.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z obrázků v textu a příloh oznámení.
Projektovou dokumentaci pro potřeby řízení o umístění stavby a vydání územního rozhodnutí vypracovala
společnost Dopravoprojekt Brno a.s. V této kapitole jsou pro potřeby oznámení uvedeny základní údaje o
stavebně technickém řešení.

Zdůvodnění stavby
Stávající komunikace vykazuje tyto závady:
−

Nevyhovující stav vozovky.
V roce 1987 byl postaven úsek km 3,4 – 4,0 v tehdejší kategorii S 7,5/60 s šířkou zpevnění 7,0m a
nezpevněnou krajnicí 2x 1,25m. Tento úsek jako jediný vykazuje dobrý stav vozovky.

−

Nedostatečná - maximálně 6,0m zpevněná - vozovka s minimálními nebo vůbec žádnou nezpevněnou
krajnicí.

−

Blízká vzdálenost vzrostlé zeleně, která tvoří nebezpečnou překážku silničního provozu ve smyslu § 15
zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a nelze je jinak ochránit např. bezpečnostním zařízením.

−

Malé směrové oblouky nevyhovující návrhové rychlosti v=70km/hod a to v km 3,0 u samoty (R 140) a za
křižovatkou na Chrást (stávající směrové vedení je v hodnotách R=220 a 140m).
V extravilánu je dle sil. normy min. směrový oblouk R=250m pro v=70km/hod a R170m pro
v=60km/hod.
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−

Nevyhovující výškové vedení na začátku a konci rekonstruovaného úseku z roku 1987, kde vypuklé
výškové oblouky mají hodnotu R 1500m. Nejmenší dovolený poloměr pro zastavení při návrhové
rychlosti v=60km/hod je 2000m a pro v=70km/hod R=3200m.

−

Nedostatečné odvodnění stávající vozovky (mělké, nezpevněné příkopy, které mají za následek
podmáčení vozovky).

Základní údaje o stavbě
Komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70 (60). Začátek úpravy je navržen za řadícími pruhy u křižovatky
se silnicí I/38. V těchto místech se uvažuje s přechodem pro pěší a cyklisty.
Konec úpravy je před zástavbou obce Dolní Krupá. Celková délka úpravy komunikace je 4,960 km.
Na stavbě budou rekonstruovány dvě stykové křižovatky a to v osadě Český Dvůr s místní komunikací na
Knyk a v km 3,920 se sil. III/3442 na Chrást.
Návrh stavebních úprav respektuje s ohledem na silniční normy v maximální míře stávající trasu sil. II/344 a
stávající silniční pozemek.
Vozovka je navržena v extravilánu v kategorii S 7,5/70 (60). To znamená zpevnění o šířce 6,5m, koruna se
směrovými sloupky je o min. šířce 8,0m se svodidly + 2x1,00=10,0m. Šířka vozovky v intravilánu je totožná
jak v extravilánu.
V místech zahrádkářské kolonie km 0,350 –0,410 je šířka mezi zvýšenými obrubníky 2x3,5m=7,0m. Stejná
šířka je v osadě Český Dvůr, kde jsou podél zástavby navrženy min. chodníky o šířce 1,25m.
Stávající trasa má v celé své délce nedostatečnou šířku koruny komunikace. Stávající zpevnění je maximálně
6,0 m s minimálními nebo žádnými nezpevněnými krajnicemi. Podél stromořadí nejsou bezpečnostní zařízení.
Stávající povrch vozovky dle TP 87 je převážně nevyhovující, jen v úseku před křižovatkou na Chrást je stav
povrchu dobrý. Zejména pravý jízdní pruh vykazuje při okraji zpevnění deformace a síťové trhliny.
Úsek vyhodnocený jako dobrý byl zhotoven v roce 1987 v kategorii S 7,5/60 v délce 550m.
V trase budou v extravilánu zvětšeny směrové poloměry na návrhovou rychlost v=70km/hod, které dle
silniční normy ČSN 73 6101 jsou o velikosti R=250m.
Směrové řešení je navrženo v intravilánu se směrovými oblouky o minimální hodnotě 140m (kolem rybníka
Cihlář). Tento oblouk odpovídá stávajícímu stavu.
V extravilánu je dle silniční normy minimální poloměr R=250 m odpovídající návrhové rychlosti v=70 km.
Z tohoto důvodu bylo nutno zvětšit směrový oblouk o hodnotě R=140 m před samotou v km 3,0 na
R=250 m a za křižovatkou na Chrást stávající R 220 a 140 m byly vylepšeny přímou od křižovatky a
směrovým obloukem o R=250m.
S ohledem na návrhovou rychlost je trasa v extravilánu navržena v následujících hodnotách výškového
řešení:
−

Maximální podélný spád 7% min.

−

Vypuklý výškový oblouk pro zastavení R=2 000 m a pro předjíždění R=18 000 m.

−

Minimální dovolený vydutý výškový oblouk R=1500 m.

Mosty, tunely, odpočívky, parkoviště se na stavbě nevyskytují.
Návrhové období konstrukce vozovky je uvažováno na 20 roků.

Navržené umístění
Trasa rekonstruované vozovky vede převážné v koridoru stávajícího tělesa vozovky. S ohledem na šířku
návrhové kategorie S 7,5 je nutno zvětšit zábor převážně po obou stranách komunikace. V místech nového
směrového vedení tak, aby odpovídalo návrhové rychlosti 70 km/hod, je zábor v důsledku tělesa komunikace
mimo stávající vozovku větší. Jedná se o úseky v km 3 - 3,2 a 4 - 4,2.
Navržená trasa vede přes zemědělskou půdu (zahrady, louky, pole) a částečně přes PUPFL v km 0,380 0,530 a km 1,700 - 1,840.
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Trasa je situována tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do zahrádkářské kolonie za rybníkem Cihlář.
Stávající levostranná alej stromů před Českým Dvorem bude zachována (ochráněna svodidlem). V průtahu
osadou Český Dvůr je trasa navržena s rozšířením na levou stranu od pravostranné zástavby.
V místech před samotou v km 3,2 je stávající nedostatečný směrový oblouk o R=140m nahrazen složeným
obloukem o R 350, 500 a 250m z důvodu dodržení návrhové rychlosti v=70km/hod.
V místech rekonstruované vozovky z roku 1987 km 3,300 - 3,500 je nová trasa výškově upravena. Za
křižovatkou na Chrást je trasa navržena v přímé s navazujícím směrovým obloukem o R 250m nahrazujícím
nevyhovující poloměr o R=140m. Do konce trasy je komunikace navržena přibližně ve stávajícím směrovém
a výškovém vedení na návrhovou rychlost v=70km hod.

Specifikace rozhodujících stavebních objektů
Zásadní stavebními objekty zahrnují následující položky:
−

SO 001 Příprava území
Dendrologický průzkum uvádí seznam dřevin rostoucích mimo les, a to na plochách trvalého záboru
stavby. V uvedeném prostoru se jedná o doprovodnou zeleň stávající komunikace, která bude rozšířena
a směrově a výškově pozměněna. V důsledku toho, že některé stromy jsou vícekmenné, tak počet
kmenů určených ke kácení je vyšší než stromů. Celkově je určeno ke kácení 610 ks stromových dřevin
(785 kmenů).
Celková plocha keřů a jejich skupin ke kácení je 731 m2.

−

SO 101 Rekonstrukce sil. II/344
Rekonstrukce je navržena v kategorii S 7,5/70 (60) celkové délky cca 4,960 km. Konstrukce vozovky je
navržena živičná v tl. 60cm.
Příčné uspořádání:
jízdní pruhy
vodící proužky
nezpevněná krajnice
volná šířka

2 x 3,00 m
2 x 0,25 m
2 x 0,50 m

6,0
0,5
1,0
7,5

m
m
m
m

Příčné uspořádání v místech zářezů u obrubníků v km 0,350 –0,460 a podél chodníků v osadě Český
Dvůr je navrženo ve volné šířce mezi obrubníky 7,0 m při šířce jízdních pruhů 2 × 3,25 m.
Vozovka byla navržena na základě očekávané třídy dopravního zatížení III až IV a dle úrovně
porušení vozovky D1.
Konstrukce vozovky
asfaltový koberec mastixový
asfaltový beton velmi hrubý
obalované kamenivo
penetrační makadam hrubý
vibrovaný stěrk
štěrkodrť
celkem
−

40 mm
80 mm
60 mm
90 mm
180 mm
150 mm
600 mm

SO 102 Rekonstrukce sil. II/3442
Protože se směrově a zejména výškově upravuje hlavní trasa, je nutno také rekonstruovat stykovou
křižovatku k obci Chrást. Stávají podélný sklon o hodnotě 11,5% bude upraven na délku rekonstrukce
(50m) do max. spádu 9,1%. Minimální poloměry vnitřních hran zpevnění při napojení na silnici II/344
jsou o hodnotách 9m.

−

SO 103 Úprava místní komunikace na Knyk
Vzhledem k úpravě stávající sil. II třídy zejména co se týče rozšíření stávající šířky zpevnění musí být též
upraveno napojení na stávající místní komunikaci.
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−

SO 151 Chodníky v Českém Dvoře
V zastavěném úseku jsou navrženy chodníky a to v km 2,250 – 2,640 vlevo a v km 2,375 –2,462 vpravo.
Délka chodníku vpravo je 390m a vlevo 87m, šířka ve zpevnění vzhledem k intenzitě je navržena 1,25. U
čekárny je navrženo 2m zpevnění. Chodníkový obrubník u komunikace bude výšky 15cm a bude
z betonu. Chodník bude ukončen záhonovým obrubníkem o šířce 10cm.

−

SO 161 Dopravní značení
Dopravní značky budou reflexní zvětšeného formátu. Vodorovné dopravní značky budou provedeny
dvousložkovou barvou s reflexní úpravou.

−

SO 301 Silniční kanalizace v km 0,260-0,460
Silniční kanalizace v tomto úseku řeší odvedení dešťových vod z povrchu komunikace. Jsou navrženy
betonové trouby DN 300 celk. dl. 245,0m. Kanalizace je zaústěna do rybníka Cihláře betonovým
výustním objektem. Před vyústěním je navržen odlučovač ropných látek se sedimentačním prostorem na
předpokládaný průtok – např. AS TOP 20 VF/EO/PB .

−

SO 302 Silniční kanalizace v km 2,260-2,640
V obci Český Dvůr je v kraji komunikace nově navržen chodník, který brání odtoku dešťové vody
z povrchu komunikace. Z důvodu přirozeného rozvodí bude voda odvedena pomocí dvou větví silniční
kanalizace.
Větev „A“ je navržena z betonových trub DN 300 dl.165,0m a bude zaústěna do příkopu podél silnice
betonovým výustním objektem a následně opevněným a prohloubeným příkopem v délce cca 20m.
Větev „B“ je navržena z betonových trub DN 300 dl.185,5m a bude rovněž zaústěna do příkopu podél
silnice betonovým výustním objektem a následně opevněným a prohloubeným příkopem v délce cca
20m.

−

SO řady 350
Zahrnují prodloužení chrániček vodovodů a přeložky vodovodů (v km 0,516, km 0,885-1,060, km 2,2002,560, km 2,560-2,800). V km 0,314 bude přeložen zahrádkářský vodovod do km 0,312 pod
novoukonstrukci vozovky.

−

SO řady 400
Zahrnují chráničky vedení elektrické energie a přeložky silnoproudých a slaboproudých (komunikačních)
vedení.

−

SO řady 500
Zahrnují prodloužní chrániček plynovodů a přeložky plynovodů a plynových přípojek.
Přeložky jsou navrženy v následujících místech:

−

Přeložka STL plynovodu

km 2,030 – 2,240

Přeložka STL plynovodu

km 2,470 – 2,650

Přeložka STL plynovodní přípojky

km 3,322

Přeložka VTL plynovodu 1000

km 3,385

Přeložka VTL plynovodu 900

km 3,405

Přeložka VTL plynovodu 1000

km 3,434

SO 801 Vegetační úpravy
Předmětem projektu veget. úprav bude návrh výsadeb stromového a keřového patra tak, aby v daném
prostoru liniové stavby plnily především funkce stabilizační, hygienické, dopravně technické, ekologicko
- krajinotvorné.
Jsou navrženy pouze domácí druhy dřevin odpovídající místním klimatickým podmínkám, nadmořské
výšce i novým podmínkám stanovišť.
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−

SO 802 Přemístění pomníčku v km 2,420
S ohledem na zřízení normového připojovacího pruhu autobusové zastávky bude nutno přemístit stávající
pomníček. Přemístění bude situováno na obecní pozemek v blízkosti stávajícího k nové čekárně na
autobusy.

Provádění stavby
S ohledem na nutnost vyloučení provozu po dobu výstavby je třeba stavbu rozdělit minimálně na tyto úseky:
−

km 0,000 - 2,460 (Havlíčkův Brod – Český Dvůr)

−

km 2,460 - 3,925 (Český Dvůr - sil. III/tř. na Chrást)

−

km 3,925 – 4,940 začátek obce Dolní Krupá.

Výstavba rekonstruované komunikace bude rozdělena na tyto etapy:
a) uzavírka km 0,0-2,460 (Český Dvůr)
Provoz přes sil. I/38 směr Habry (Rozňák) odbočka na Knyk dále na Český Dvůr s navázání na sil.
II/344 v jednom směru.
Provoz přes sil. I/38 směr Habry odbočka na Knyk dále na Český Dvůr s navázání na sil. II/344 v
druhém směru.
b) uzavírka km 2,460-3,925 (Český Dvůr – křižovatka se sil. III/3442 směrem na Chrást)
Provoz zrekonstruovaná sil. II/344 od H.B., Český Dvůr, Knyk, Horní Krupá, Dolní Krupá dále po sil.
II/344.
c) uzavírka km 3,925 – KÚ (křižovatka se sil. III/3442 směrem na Chrást – začátek obce Dolní Krupá)
Provoz zrekonstruovaná sil. II/344 od H.B. , Český Dvůr, Knyk, Horní Krupá, Dolní Krupá dále po sil.
II/344.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

2010

Předpokládaný termín zahájení provozu:

2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Obec:

Havlíčkův Brod

Městský úřad Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod

Knyk

Obecní úřad Knyk
pošta Dolní Krupá
582 71 Knyk

Dolní Krupá

Obecní úřad Dolní Krupá
Dolní Krupá 55
582 71 Dolní Krupá

Správní obvod obce s rozšířenou působností:

Havlíčkův Brod

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Havlíčkův Brod
Městský úřad Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí, stavební povolení

MěÚ Havlíčkův Brod, stavební odbor

Stavební povolení na vodohospodářské stavby

MěÚ Havlíčkův Brod, odbor životního
prostředí

Povolení ke kácení dřevin podle § 8 zákona 114/1992 Sb.

MěÚ Havlíčkův Brod, obecní úřady obcí
Dolní Krupá a Knyk

Souhlas k dotčení lesa a k dotčení pozemků ve vzdálenosti do
50 m od lesa podle §14 odst.2 zákona č.289/1995 Sb.

MěÚ Havlíčkův Brod

Rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků určených k plnění funkcí
lesa podle § 16 zákona č.289/1995 Sb.

MěÚ Havlíčkův Brod

B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Zábor půdy
Při rekonstrukci silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, úsek č. 1 (od křižovatky se silnicí I/38
v Havlíčkovém Brodě po začátek obce Dolní Krupá) dojde trvalému záboru zemědělského půdního fondu
(ZPF) o výměře 36 663 m2 a dočasnému záboru o výměře 13 020 m2. Rovněž dojde k trvalému záboru
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a to o výměře 3 050 m2. Přehledy záborů pozemků dle
katastrálních území jsou uvedeny v projektové dokumentaci jak v tabulkové tak v grafické podobě1.
V následující tabulce je uveden souhrn rozsahu záborů dle katastrálních území.
Zábor (m2)
ZPF

k.ú.
Trvalý

PUPFL
Dočasný
do 1 roku

Dočasný

Trvalý

do 1 roku

Český Dvůr

8 093

5 633

2 048

Dolní Krupá

23 978

6 952

1 002

0

Havlíčkův Brod

4 557

435

0

0

35

0

0

0

36 663

13 020

3 050

0

Knyk
Celkem

0

Souhrn záborů podle bonitovaných půdně ekologických jednotek uvádí následující tabulka.

1

BPEJ

Trvalý zábor (m2)

Dočasný zábor (m2)

72901

11 209

4 167

72904

380

1 095

72911

8 243

710

72941

2 809

-

73214

626

50

Uvedené hodnoty záborů jsou předběžné a budou upřesněny v navazujícím stupni projektové dokumentace.
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BPEJ

Trvalý zábor (m2)

Dočasný zábor (m2)

74700

2 668

-

75001

4 043

6 789

75011

3 565

-

76701

1 992

209

76811

1 128

-

36 663

13 020

Celkem

Ochranná pásma
Posuzovaný úsek silnice II/344 přímo zasahuje do následujících ochranných pásem:
Ochranné pásmo lesa
Ochranná pásma inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizace, sdělovací kabely)
−

kanalizací:

1,5 m oboustraně od líce potrubí

−

vodovodů:

1,5 m oboustraně od líce potrubí

−

plynovodu STL:

1,0 m oboustraně od líce potrubí

−

plynovodu VTL nad DN 500:

6,0 m oboustraně od líce potrubí

−

sdělovacích kabelů:

1,0 m obousatraně od líce potrubí

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Výstavba i provoz posuzovaného úseku silnice II/344 budou mít minimální nároky na potřebu pitné i užitkové
vody. Tyto nároky budou kryty ze stávajících zdrojů vody v oblasti. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových
zdrojů vody.

Pitná voda
Potřeba pitné vody ani její zdroj nejsou v současné fázi projektové přípravy specifikovány. Ve fázi výstavby
bude potřeba pitné vody pravděpodobně řešena bez nároků na místní odběr nebo budování vodovodních
přípojek dovozem balené vody.
Po dokončení nebude mít stavba nároky na dodávku pitné vody.

Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje
zejména na následující činnosti:
−

výroba betonové případně maltové směsi

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Stávající stupeň přípravy stavby neřeší potřebu ani zdroj vody pro účely technologie. Materiál bude na
staveniště převážně dopravován již připravený k použití v automobilových domíchávačích z místa výroby
(stávající nebo nově vybudované betonárky). Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být pokryta
dovozem v cisternách.
Po uvedení do provozu nemá komunikace žádné nároky na potřebu technologické vody. Případný oplach
komunikace bude zajišťovat Středisko správy a údržby silnic z vlastních zdrojů.

Požární voda
Potřeba požární vody při výstavbě bude v případě potřeby pokryta zásahovými jednotkami.
Se zajištěním stabilního zdroje vody pro požární účely není pro potřebu provozu stavby uvažováno, v případě
požáru na komunikaci bude voda dopravena na místo požáru technikou zásahových jednotek.
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B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie za provozu stavby není předpokládána, jedná se o komunikaci bez nutnosti
odběru energie. K osvětlení komunikace v intravilánu obcí (Havlíčkův Brod, Dolní Krupá) je využito stávající
veřejné osvětlení v obcích.

Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu v etapě výstavby ani provozu.

Pohonné hmoty
Při výstavbě komunikace bude potřeba určité množství pohonných hmot a mazadel. Pohonné hmoty a
ostatní provozní kapaliny či mazadla pro stavební mechanismy budou na staveniště přiváženy v mobilních
nádržích, event. v malých kanystrech a barelech. Nákladní automobily budou zřejmě zásobovány pohonnými
hmotami mimo staveniště u čerpacích stanic. Celkové množství nelze v současné fázi přípravy záměru
stanovit.

Vstupní suroviny
Množství potřebných materiálů nebylo v současné fázi přípravy záměru stanoveno. Pro výstavbu silničního
svršku budou jako konstrukční matefriál použity štěrk, makadam, obalované kamenivo a asfaltobeton ve
vrstvě 0,6 m. S ohledem na plochu komunikace lze objem konstrukčního materiálu stanovit zhruba na
22.320 m3, z toho zhruba 15.624 m3 bude tvořit podkladový štěrk a makadam.
Pro rozšíření zemního tělesa komunikace v místech náspů bude nutné zajistit odpovídající objemy zeminy. K
tomuto účelu lze rovněž využít zeminu z těžby v místech rozšíření zářezů. Bilance výkopů a násypů je
v řešeném úseku přebytková (přebytek výkopu činí odhadem 30 000 m3 zeminy).
Další materiál bude spotřebován pro výstavbu doprovodných objektů (silniční kanalizace, přeložky sítí,
chodníky - Český Dvůr, dopravní značení, úprava křižovatek). Specifikace těchto vstupů není ve stávajícím
stupni projektové dokumentace řešena.
Potřebné množství materiálu pro rekonstrukci silnice II/344 nebude představovat významné zvýšení spotřeby
stavebních materiálů v regionu ve srovnání se současným stavem. Potřeba bude pokryta produkcí stávajících
kamenolomů a obaloven živičných směsí.
Materiály pro běžný provoz a údržbu budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných
nároků.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Posuzovaná rekonstrukce silnice II/344 v úseku Havlíčkův Brod - Dolní Krupá neklade dodatečné nároky na
dopravní infrastrukturu dotčeného území. Jde o rekonstrukci silnice v její stávající trase s vylepšením
stávajících nevyhovujících směrových, šířkových a výškových parametrů na normovou kategorii S 7,5/70.
Záměr nemění rozdělení dopravy na komunikační síti (dopravní vztahy a trasy pro jejich realizaci), nedochází
tedy k převzetí dopravního zatížení z jiných komunikací. Záměr nevyvolává ani bezprostřední zvýšení
celkového počtu vozidel, pohybujících se po komunikacích. Intenzity dopravy na silnici II/344 po realizaci
záměru budou proto odpovídat stávajícímu stavu (resp. trendu).
Údaje o stávající dopravní infrastruktuře zájmového území včetně uvedení stávajících a prognózovaných
intenzit dopravy je uvedena v části C oznámení, kapitole II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území.
Dopravní nároky po dobu výstavby lze odhadnout v řádu desítek, ve špičkových obdobích při provádění
zemních prací nejvýše stovek těžkých nákladních vozidel denně. Doprava v průběhu výstavby bude časově
omezena na dobu jejího provádění (cca 2 roky).
Při výstavbě bude nutná uzavírka silnice, výluka bude řešena objížďkami po okolních komunikacích (silnice
I/38 a III/3447 Havlíčkův Brod - Knyk - Horní Krupá - Dolní Krupá) resp. silnice III/3442 a III/34410
Havlíčkův Brod - Břevnice - Kojetín - Dolní Krupá.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství
odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období výstavby
V průběhu výstavby pochopitelně dojde ke krátkodobému nárůstu emisí produkovaných stavební dopravou
surovin a materiálů. Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů obsluhujících
stavbu. Dočasnými zdroji znečištění budou jednotlivá staveniště silnice, místní obalovny živičných směsí
(pokud budou zřízeny), pojezdy nákladních automobilů a jiných stavebních strojů a místa zbavená vegetace.
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím při kterých bude
docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a
bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách. Na těchto plochách bude docházet zejména ke vznosu
již usazených prachových částic, k produkci tzv. sekundární prašnosti.
Při pokládce živičného povrchu lze rovněž očekávat zvýšené uvolňování aromatických uhlovodíků. Ze
stavebních strojů a z nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty typické pro dopravu, především
oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice a uhlovodíky. Množství takto emitovaných znečišťujících látek
nelze v současné době jednoznačně určit, bude záviset především na organizaci stavby a technologické kázni
na staveništi. Celková rozloha dočasného plošného zdroje bude přibližně shodná s rozlohou staveniště. Tento
zdroj emisí bude působit pouze v období výstavby silnice, časový harmonogram prací není v současné době
znám.
Případné deponie výkopového materiálu je nezbytné umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby,
aby jejich negativní vliv (jako zdrojů prašnosti) byl preventivně omezen.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s navrhovanou stavbou nevzniknou žádné nové bodové zdroje znečišťování ovzduší.

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s navrhovanou stavbou nevzniknou žádné nové plošné zdroje znečišťování ovzduší.

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat provoz na předmětné komunikaci, tedy osobní a
nákladní vozidla využívající tuto silnici.
Odhad množství emisí vznikajících na silnici II/344 je proveden pro rok 2020. Jedná se o reálný časový
horizont, pro který lze dosud odhadovat růstové koeficienty dopravy. Obdobně je komplikované i odhadnout
s dostatečnou přesností vývoj vozového parku po roce 2020. V posledních 10 letech je možné na základě
výsledků vyhodnotit výrazné zlepšování emisních charakteristik jednotlivých vozidel, kdy ubývá automobilů
bez katalyzátorů a roste zastoupení vozidel splňujících nejpřísnější emisní limity. Tento trend se bude se
vzrůstajícími globálními hrozbami zrychlovat.
V uvažovaném roce 2020 je již možné předpokládat, že téměř všechny automobily budou splňovat emisní
limity EURO 3 a 4. V roce 2020 bude limit EURO 4 již 15 let starým emisním limitem (tzn. v současnosti jsou
stejně staré automobily vyrobené do roku 1991) a je pravděpodobný další progresivní vývoj ve zlepšování
emisních parametrů vozidel. Pro vozidla splňující limit EURO 4 v současné době platí, že produkují cca 35×
méně emisí oxidů dusíku než automobily bez katalyzátorů a cca 7× méně emisí NOx v porovnání s
automobily EURO 1. Emise z jednotlivých vozidel se tedy v roce 2020 budou pohybovat na několikanásobně
nižší úrovni než v současné době.
Provozem automobilů vznikají především emise následujících látek:
−

oxidy dusíku

−

oxid uhelnatý
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−

alifatické uhlovodíky (např. methan, butan, propan, 1,3-butadien a vyšší uhlovodíky)

−

aldehydy a ketony (např. formaldehyd, acetaldehyd, propanon)

−

aromatické uhlovodíky (např. benzen, toluen, xyleny)

−

polyaromáty (např. naftalen, fenantren, pyren, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen)

Záměr rekonstrukce silnice II/344 nedojde k změně umístění liniového zdroje. Emisní odhad vychází z
prognózy dopravních intenzit a celostátně doporučené metodiky pro stanovení emisí z dopravy.
Předpokládaná emise škodlivin1 při uvažované intenzitě dopravy 3.375 osobních vozidel a 700 nákladních
automobilů projíždějících za den2 je uvedena v následující tabulce.
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,420

0,021

10,736

6,258

1,996

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící
zařízení a jejich účinnost)

Při provozu na silnici II/344 nebudou vznikat žádné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o
vodách ve znění pozdějších předpisů. Produkci odpadních vod lze v malé míře předpokládat pouze během
výstavby provozem sociálního zařízení staveniště. Zneškodňování těchto vod musí probíhat v souladu
s Nařízením vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech č. 61/2003 Sb. Konkrétní technické řešení bude zpracováno v dalších fázích přípravy záměru,
s největší pravděpodobností budou použita chemická WC v zařízeních staveniště.

Odpadní vody splaškové
Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v souvislosti s provozem sociálních zařízení staveniště
během výstavby komunikace. Pro potřeby stavebních čet jsou na staveništi obvykle osazeny mobilní sanitární
buňky s jímáním splašků a jejich odvozem k odstranění na jiné místo.
Ve fázi provozu stavby nebudou splaškové odpadní vody produkovány.

Odpadní technologické vody
Stavba bude ve fázi výstavby produkovat pouze minimální množství technologických odpadních vod, např. z
kropení betonu nebo čištění strojních zařízení od maltových a betonových směsí. Množství ani kvalitu těchto
odpadních vod nelze přesně specifikovat, tato otázka není ve stávajícím stupni přípravy stavby řešena.
Ve fázi provozu nebude stavba produkovat žádné technologické odpadní vody.

Srážkové vody
K zachycení a odvedení srážkových vod bude z větší části využit systém odvodnění stávající silnice, záměr je
veden většinou v původní trase.
Dle projektové dokumentace bude voda z vozovky a z přiléhajících svahů svedena přes nové propustky
(v místech stávajících) do stávajících vodotečí křižujících navrženou komunikaci. Propustky v km 0,012 a
0,314 bude voda svedena spádem do Cihlářského potoka. Voda z propustku v km 0,600 bude odvedena přes
rybník také do Cihlářského potoka. Voda z propustku v km 1,106 bude odvedena do rybníka Hejdovec. Voda
z propustků v km 2,605 a 3,098 je dle projektové dokumentace odvedena po svodnici do žlebu. Voda
z propustků v km 3,769, 4,410 a 4,467 do Krupského potoka.

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02

2

Výhledová intenzita dopravy pro rok 2020.
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Stávající propustky jsou v těchto staničeních:
km 0,012 DN 400; km 0,314 DN 600; km 0,600 1900 x900;
km 1,106 DN 400; km 2,605 DN 800; km 3,098 DN 800;
km 3,769 DN 1600; km 4,110 DN 500; km 4,467 DN 800.
Nové propustky jsou navrženy v těchto staničeních a profilech:
km 0,012 DN 600; km 0,314 DN 600; km 1,106 DN 6400;
km 2,605 DN 600; km 3,098 DN 600; km 4,110 DN 600;
km 4,467 DN 600.
Stávající kamenná klenba v km 0,600 o profilu 1900 x 900 mezi rybníky bude prodloužena.
Stávající délka propustku v km 3,769 o DN 1600 bude zachována.
Stávající výtoky z propustků jsou většinou volně do terénu. Nové vyústění je v tomto stupni uvažováno
stejně. V dalším stupni bude zaústění dle hydrologického posudku (vsakovací jáma nebo vyústění do
vsakovacího příkopu a pod.).
Kvalita odváděných srážkových vod
Obecně lze konstatovat, že kvalita, resp. úroveň znečistění, srážkových vod odvedených odvodňovacím
systémem z tělesa komunikace může být ovlivněna následujícími faktory:
−

intenzitou provozu a rychlostí dopravního proudu

−

skladbou provozu a technickým stavem vozidel

−

směrovými a výškovými charakteristikami trasy, uspořádáním příčného řezu

−

způsobem odvodnění komunikace

−

způsobem ošetřování komunikace v zimním období, resp. množstvím použité posypové soli a
způsobem její aplikace

−

klimatickými podmínkami

Kvantifikovat objem znečistění vod produkovaného dopravou je značně problematické. Jeho intenzita může
být značně proměnlivá v důsledku aktuálních dopravních a klimatických podmínek. Vstupními údaji pro
odhad ovlivnění kvality povrchových vod, jak je uvedeno v analytické části oznámení, jsou údaje o množství
posypových solí aplikovaných na povrch komunikace.
Podle sdělení SSÚ činí průměrná spotřeba posypového materiálu při zimní údržbě silnic zhruba 1 kg soli na 1
m2 plochy komunikace.
V případě aplikace ve formě solanky (zkrápěné solení) je toto množství sníženo o 30 %.
Koncentrace chloridů ve srážkové vodě na odtoku z komunikace, jak je uvažována v analytické části
dokumentace je získána podle vztahu:

kCl =

0,6066 × 0,7 × M
ψ × hz

kde:
0,6066
0,7
M
hz
ψ

je hmotnostní zastoupení chloru v molekule chloridu sodného [ ]
je snížení spotřeby soli při použití skrápěného solení [ ]
je spotřeba soli v zimním období [kg.m-2]
M=1
je průměrný úhrn srážek v zimním období [m]
hz = 0,246
je odtokový koeficient [ ]
ψ = 0,8 (pro asfaltové a betonové vozovky o sklonu 1-5 %),

STRANA 18 z 68

SILNICE II/344 HAVLÍČKŮV BROD – CHOTĚBOŘ, ÚSEK č. 1 HAVLÍČKŮV BROD – DOLNÍ KRUPÁ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

kCl =

0,6066 × 0,7 × 1

= 2,257 kg.m-3 ≈ 2,257 g.l-1

0,8 × 0,246

Produkce srážkových vod
Ve fázi provozu budou srážkové vody představovat prakticky veškerou produkci vod z území hodnocené
stavby. Pro potřeby analytické části oznámení jsou níže uvedeny výpočty odtoku z povrchu komunikace pro
trasu.
Výpočty jsou provedeny pro povodí jednotlivých recipientů v trase. Úseky komunikací zahrnuté do povodí
jednotlivých toků (uvedeno v přehledné tabulce v části C) respektují výškový profil komunikace.
Hrubý odhad množství dešťových vod odváděných z povrchu komunikace je proveden pomocí vztahu:
Q=F×ψ×h
kde:

F
h
ψ
Q
q

je odvodňovaná plocha [m2]
je průměrný roční úhrn srážek
h = 0,6753 m (srážkoměrná stanice Přibyslav, průměr 1961 až 1990)
je odtokový koeficient
ψ = 0,8 (pro asfaltové a betonové vozovky o sklonu 1-5 %),
je celkový objem odtoku z povrchu silnice [m3/rok]
celkový průměrný odtok z povrchu komunikace [l.s-1]

Objem srážek, odvedený z povrchu komunikace v období, kdy lze očekávat sněhové srážky a mrazové dny,
pak bude činit:
Qz = F × ψ × hz
kde:

hz
Qz

je průměrný úhrn srážek v zimním období [m]
hz = 0,246 m (úhrn srážek v období říjen až březen, srážkoměrná stanice
Přibyslav, průměr 1961 až 1990 - cca 35 % ročního úhrnu)
je celkový objem odtoku ze silnice v zimním období [m3].

Průměrný odtok z komunikace (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný odtok
zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde:
q
V
t

je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
je 1 rok [s]
t = 31 536 000 s

Nová silnice je vedena v trase stávající komunikace, kterou rozšiřuje. Změna odtoku po realizaci záměru je
vypočtena dle vztahu:

ΔQ = Q výhled - Q stav
Δq = q výhled - q stav
− stávající stav:
Hrubá bilance odtoku srážkových vod z povrchu současné silnice činí:

povodí toku
Cihlářský potok
Břevnický potok
Krupský potok
CELKEM

úsek v povodí

F

Q

Qz

q

qz

km km

[m2]

[m3/rok]

[m3/sezóna]

[l.s-1]

[l.s-1]

13800
6300
9540
29640

7455
3404
5154
16013

2274
1038
1572
4884

0,236
0,108
0,163
0,507

0,145
0,066
0,1
0,311

0,0
2,3
3,35
0,0

2,3
3,35
4,94
4,94
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− výhled:
Hrubá bilance odtoku srážkových vod z povrchu komunikace ve výhledu činí:

povodí toku
Cihlářský potok
Břevnický potok
Krupský potok
CELKEM

úsek v povodí

F

Q

Qz

q

qz

km km

[m2]

[m3/rok]

[m3/sezóna]

[l.s-1]

[l.s-1]

17250
7875
11925
37050

9319
4254
6442
20015

2843
1298
1965
6106

0,295
0,135
0,204
0,634

0,182
0,083
0,125
0,39

0,0
2,3
3,35
0,0

2,3
3,35
4,94
4,94

− změna stavu:
Změna v množství vod odvedených ze silnice po realizaci záměru oproti současnému stavu bude činit:

povodí toku
Cihlářský potok
Břevnický potok
Krupský potok
CELKEM

úsek v povodí

ΔF

ΔQ

ΔQz

Δq

Δqz

km km

[m2]

[m3/rok]

[m3/sezóna]

[l.s-1]

[l.s-1]

3450
1575
2385
7410

1864
850
1288
4002

569
260
393
1222

0,059
0,027
0,041
0,127

0,037
0,017
0,025
0,079

0,0
2,3
3,35
0,0

2,3
3,35
4,94
4,94

čistící zařízení
Odvodnění úseku km 0,26 - 0,46 bude vyústěno do rybníka Cihlář. Dle projektové dokumentace je v tomto
úseku navržen na trase kanalizace odlučovač ropných látek - např. AS TOP 20 VF/EO/PB.
recipient
Srážkové vody budou odvedeny pomocí stávajících silničních propustků do příslušného recipientního toku v
povodí (Cihlářský potok, Břevnický potok, Krupský potok - vše povodí Sázavy).

B.III.3. Odpady
Ve fázi výstavby
V průběhu výstavby budou vznikat odpady z odstraňování nevyhovujících vrstev stávající vozovky, oprav
systému odvodnění a zemina z terénních úprav. Dále mohou vznikat odpady z oprav a údržby stavebních
strojů. V souvislosti s demolicí vozovky lze očekávat vznik odpadů dle následujících podskupin Katalogu
odpadů (příloha č. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.):
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu komunikací. Na základě zkušeností
s výstavbou komunikací lze předpokládat především vznik odpadů ze skupiny 17:
17
17
17
17

01
03
04
05

Beton, cihly, tašky a keramika
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
Kovy (včetně jejich slitin)
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

U odpadů z demolice vozovky nejsou předpokládány nebezpečné vlastnosti ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., bude se jednat o odpady kategorie "ostatní" dle katalogu odpadů.
Množství odpadů z demolice silničního svršku lze předpokládat v objemu řádově max. cca 17.000 m3. Tyto
odpady jsou obvykle předávány k materiálovému využití (výroba recyklátů). Předpokládaná produkce odpadů
během výstavby a jejich zařazení podle druhů a kategorií bude řešeno v dalších fázích projektové
dokumentace.
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Množství a způsob využití nebo odstranění odpadů budou předmětem evidence podle § 39, odst. 1 zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů s náležitostmi dle § 21 vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Původcem odpadu bude dodavatel stavby případně
dodavatelé jejích dílčích částí.

Ve fázi provozu
Během provozu bude vznikat odpad z údržby povrchu komunikace a jejího okolí. V souvislosti s provozem lze
očekávat vznik odpadů dle následujících podskupin Katalogu odpadů
17
17
20
20

01
03
02
03

Beton, cihly, tašky a keramika
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
Ostatní komunální odpady

Původcem uvedených odpadů bude správce komunikace. Odpady mohou být dle svého charakteru využívány
recyklací nebo vhodným způsobem odstraňovány. Odpad bude k dalšímu nakládání předán osobě oprávněné
k převzetí odpadu do svého vlastnictví podle § 12, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. Volba oprávněné osoby je
věcí původce, za předpokladu dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů a prováděcích vyhlášek.
Před uvedením posuzovaného úseku silnice II/344 do provozu bude stavba zahrnuta do odpadového
hospodářství provozovatele. Bude vedena evidence odpadů, ve které bude stanoveno množství, místo vzniku
a způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících při provozu silnice.
V dokumentaci bude stanoven přehled vznikajících druhů odpadů ve fázi výstavby a provozu, bude
odhadnuto množství a doporučen způsob odstraňování.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považován za zdroj hluku z dopravy. Počet vozidel,
pohybujících se po komunikaci, bude překračovat limitní hodnotu dle uvedených metodických pokynů, kde za
zdroj hluku ve venkovním prostředí je považována "doprava po pozemních komunikacích s intenzitou
automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava po těchže
komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních
automobilů za hodinu".
Vzhledem k tomu, že vstupem pro výpočet dopravního hluku je intenzita a skladba dopravního proudu,
nejsou zde uváděny hlukové emise jednotlivých vozidel. Emitovaný hluk bude úměrný počtu projíždějících
vozidel a je vyhodnocen v hlukové studii, která je doložena v přílohové části tohoto oznámení.
Hluk v průběhu výstavby nepřekročí hladinu LA,5m = 90 dB (špičkově krátkodobě) resp. LA,5m = 75 dB
(průměrně). Stavební práce budou prováděny pouze v denním období.

Vibrace a záření
Vibrace nebudou ve významné míře produkovány. Potenciální vibrace vznikající na komunikaci při provozu
silniční dopravy jsou utlumeny v podloží na zanedbatelné hodnoty již v bezprostředním okolí místa jejich
vzniku (do vzdálenosti nejvýše v řádu jednotek metrů od zdroje) a nešíří se do vzdálenějšího okolí.
Rekonstrukce vozovky oproti současnému stavy situaci spíše zlepšuje.
Totéž se týká i o období provádění stavebních prací (stavební doprava a technologie). Při bourání starých
vozovek nelze vyloučit použití těžkých bouracích kladiv, i v tomto případě však vznikající vibrace nebudou
významné. Trhací práce za použití výbušnin nebudou prováděny.
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Záření a další fyzikální faktory
Přeložka silnice není ani v období provozu ani v období její výstavby zdrojem radioaktivního nebo
elektromagnetického záření případně dalších fyzikálních faktorů, které by mohly ovlivňovat obyvatelstvo
nebo životní prostředí.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů. Riziko havárií a dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, tranzitní doprava
nebezpečného zboží v rámci provozu záměru není s ohledem na význam komunikace očekávána.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Riziko nestandardního stavu, spojené s únikem závadných látek, je obecně spojeno se silniční dopravou.
V důsledku dopravní nehody může dojít k úniku ropných látek z palivové nádrže nebo jiných provozních dutin
vozidla. Množství uniklých ropných látek při běžné nehodě činí řádově 10-2 m3 u osobních až 10-1 m3 u
nákladních vozidel.
Pravděpodobnost výskytu bezprostředně nezjištěného úniku závadných látek je v silniční dopravě minimální
a lze ji předpokládat např. v případě nehlášené nehody spojené s únikem závadných látek z nákladového
prostoru nebo v případě zlého úmyslu (ponechání nebo odstranění nebezpečné věci podle dopravní trasy).
Únik spojený s dopravní nehodou je obvykle nahlášen příslušnému DI PČR současně s nehodou nebo je
zjištěn nejpozději po příjezdu příslušníků PČR nebo HZS.
Ze zkušeností provozu na obdobných komunikacích vyplývá nízké riziko nestandardního stavu s vážnými
environmentálními následky.
Hodnocený záměr nepřináší na území dopravu a s ní spojená rizika, ale upravuje stávající dopravní koridor. V
porovnání se stávajícím stavem lze očekávat celkové snížení environmentálních rizik spojených s výskytem
nestandardního stavu díky zvýšení bezpečnosti a přehlednosti provozu.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Záměrem je rekonstrukce a rozšíření stávající komunikace II/344 v úseku spojujícím město Havlíčkův Brod a
obec Dolní Krupá. Stavba je tedy umístěna v koridoru, který je již v současné době dopravou zatížen. Z
tohoto důvodu nedochází k podstatným střetům se zájmy ochrany přírody nebo veřejného zdraví.
Podrobná charakteristika environmentálních prvků dle jednotlivých složek životního prostředí je uvedena dále
v této části oznámení. Souhrně lze pozici stavby z hlediska zájmů ochrany přírody a veřejného zdraví
charakterizovat následovně:
→ Trasa komunikace je v úsecích km 0,0 - 0,15, km 2,25 - 2,6, km 3,25 a km 4,95 vedena v blízkosti
obytné zástavby (součást stávajícího stavu).
→ V úseku km 2,7 –3,7 budou rekonstrukcí (rozšířením tělesa komunikace) zasaženy jednotlivé lesní
pozemky - významné krajinné prvky.
→ Silnice kříží v km 0,6, 1,58, 3,09 a 3,75 vodní toky - významný krajinný prvek (součást stávajícího
stavu).
→ Silnice kříží v km 0,2, 3,0 a 3,7 lokální biokoridory (součást stávajícího stavu).
→ Záměr vyvolá zábor 3,6663 ha ZPF a 0,305 ha PUPFL.
→ Záměr vyžaduje vykácení 610 ks dřevin (převážně málo vzrostlé náletové dřeviny).

Územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky
Trasa komunikace nezasahuje na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních
přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek, přírodních
parků, ptačích oblastí ani evropsky významných lokalit.
Stavba zasahuje na území chráněná ve smyslu § 3 a následujících zákona č. 114/1992 Sb. jako:
−

významné krajinné prvky (zasahuje pozemek lesa, kříží vodní toky),

−

prvky územního systému ekologické stability (kříží lokální biokoridory).

Posuzovaný úsek silnice II/344 se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) podle Nařízení vlády č. 10/1979 Sb. a Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V trase komunikace se nenacházejí historické památky, které by byly se záměrem ve střetu.
Projekt řeší rekonstrukci stávající komunikace v její trase, s tím, že dojde k jejímu rozšíření a místně k
drobným směrovým úpravám. Řešené území je nutno považovat za území archeologického zájmu podle § 22
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.

Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní
poměry
Území záměru není nadměrně zatížené antropogenními vlivy, převážné využití oblasti je k zemědělské
produkci. Trasa komunikace je místy vedena v blízkosti obytné zástavby (Havlíčkův Brod, Český Dvůr, Dolní
Krupá).
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Situace okolí záměru je patrná z následující obrázku (podrobněji viz přílohová část oznámení).
Obrázek: Situace zájmového území (1 : 25 000)
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Území hodnocené komunikace patří do působnosti stavebního úřadu Havlíčkův Brod. Území působnosti
tohoto stavebního úřadu nepatří (dle sdělení č. 9 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 4 z dubna 2008)
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Trasa posuzovaného úseku silnice je vedena mimo území ochranných pásem vodních zdrojů.
Na území záměru nejsou registrovány staré ekologické zátěže.
Lokalita stavby nevykazuje extrémní poměry.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr zasahuje na území obcí Havlíčkův Brod, Knyk (k.ú. Český Dvůr) a Dolní Krupá. Větší část trasy je
vedena mimo městskou a obecní zástavbu, v intravilánu obcí je silnice vedena v úsecích cca km 0,0 - 0,5
(Havlíčkův Brod), km 2,2 -2,7 (Český Dvůr) a km 4,88 - 4,92 (Dolní Krupá). Zbývající část silnice je vedena
volnou krajinou s výrazně převažujícím zemědělským využitím.
Počet obvatelstva dotčených obcí je následující (obce.cz):
-

Havlíčkův Brod:
Knyk:
Dolní Krupá:

24 572
321
394

Vzdálenost komunikace k nejbližší obytné zástavbě je v řádu jednotek metrů. V Havlíčkově Brodě je silnice
dále vedena rekreační oblastí s chatovou a zahrádkářskou zástavbou. V obci Knyk - Český Dvůr je silnice
vedena v těsné blízkosti obytné zástavby, při komunikaci se nachází zhruba 10 domů. V prostoru samoty v
k.ú. Dolní Krupá se nachází dva obytné objekty, nacházející se v bezprostředním kontaktu se silnicí.
Hodnocený úsek je ukončen při okraji obce Dolní Krupá, kde komunikace II/344 prochází rovněž přímo
obytnou zástavbou. Při ukončení komunikace se nachází jeden rodinný dům. Před ukončením úseku č. 1
v Dolní Krupá je západně od komunikace navržena výstavba domů pro bydlení dle návrhu územního plánu
obce Dolní Krupá.
Popsaná situace je součástí stávajícího stavu, záměr předpokládá rekonstrukci silnice v její současné trase.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ZÚ JHBSK (1200 – Havl. Brod, Smetanovo nám.) vzdálená
od hodnocené lokality cca 340 m. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty z měření ovzduší v roce 2006.
Oxid dusičitý NO2

Jak je z uvedených hodnot zřejmé, nebyly v roce 2006 na této stanici imisní limity dosaženy ani překročeny.
Stávající úroveň imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) je u průměrných ročních koncentrací přibližně na
úrovni 27% příslušného limitu (LVr=40 µg.m-3). Nejvyšší naměřená maximální hodinová koncentrace
dosahovala hodnot 29% příslušného limitu (LV1h=200 µg.m-3).
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Tuhé látky PM10

Jak je z uvedených hodnot zřejmé, nebyly v roce 2006 na této stanici imisní limity dosaženy ani překročeny.
Stávající úroveň imisní zátěže PM10 je u průměrných ročních koncentrací přibližně na úrovni 61% příslušného
limitu (LVr=40 µg.m-3). Nejvyšší naměřená maximální 24hodinová koncentrace dosahovala hodnoty limitu
(LV24h=50 µg.m-3) s podlimitní četností.

Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT 5, tedy v mírně teplé oblasti s následující
charakteristikou:
MT 5 – normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální
až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až
mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

MT 5
30 až 40

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

130 až 140

Počet ledových dnů

40 až 50

Průměrná teplota v lednu

-4 až -5

Průměrná teplota v červenci

16 až 17

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7

Průměrná teplota v říjnu

6 až 7

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

100 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 450

Srážkový úhrn v zimním období

250 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 až 100

Počet dnů zamračených

120 až 150

Počet dnů jasných

40 až 50
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C.II.3. Voda
Povrchové vody
Trasa komunikace se nachází v celé své délce v hlavním povodí č. 1-09-01 Sázava po Želivku.
Z dílčích povodí prochází trasa komunikace povodími následujících toků:

hydrologické název toku
pořadí
1-09-01-072 Cihlářský potok
1-09-01-042 Břevnický potok
1-09-01-041 Krupský potok

plocha povodí

úsek silnice v povodí

délka úseku v povodí

8,803 km2

km 0,00 – km 2,30

2,30 km

2

km 2,30 – km 3,35

1,05 km

km 3,35 – km 4,94

1,59 km

9,768 km

2

23,290 km

Trasa komunikace bude v posuzovaném úseku křížit následující povrchové vodní toky:

číslo povodí

tok

specifikace

km trasy v křížení

1-09-01-072 drobný vodní tok

levostranný přítok Cihlářského potoka

0,6

1-09-01-072 drobný vodní tok

levostranný přítok Cihlářského potoka

1,58

1-09-01-042 drobný vodní tok

pravostranný přítok Břevnického potoka

3,09

1-09-01-041 drobný vodní tok

pravostranný přítok Krupského potoka

3,75

Základní údaje o místně významných tocích následují.
Cihlářský potok
Hydrologické pořadí č. 1-09-01-072. Cihlářský potok pramení na jižních svazích Volského vrchu severně od
Zbožic a vlévá se zprava do Sázavy v Havlíčkově Brodě na úrovni ř. km 163 toku Sázavy. Délka toku činí cca
8,1 km, plocha povodí 8,803 km2.
Cihlářský potok není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Cihlářský potok protéká ve směru SSZ - JJV západně od trasy silnice. V místě úvodního úseku se na toku
nachází Cihlářský rybník, podél jehož jihovýchodního břehu je silnice vedena. Silnice kříží v km 0,6 a 1,58
drobné vodní toky, které jsou levostrannými přítoky Cihlářského potoka.
Břevnický potok
Hydrologické pořadí č. 1-09-01-042. Břevnický potok pramení 0,5 km západně od Marievsi ve výšce 590 m
n.m. a ústí zprava do Sázavy při východním okraji Havlíčkova Brodu ve výšce 410 m n.m. na úrovni
ř. km 165,5 toku Sázavy. Délka toku činí 18 km, plocha povodí 70,08 km2, průměrný dlouhodobý průtok u
ústí činí 0,54 m3.s-1.
Břevnický potok je významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Břevnický potok protéká ve směru S - J východně od trasy silnice, ve vzdálenosti cca 1 km a více. Silnice kříží
v km 3,09 drobný vodní tok, který je pravostranným přítokem Břevnického potoka. Od km 3,35 probíhá trasa
povodím Krupského potoka, který je pravostranným přítokem Břevnického potoka.
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Krupský potok
Hydrologické pořadí č. 1-09-01-041. Krupský potok
pramení 2,5 km sz od Horní Krupé a vlévá se
zprava do Břevnického potoka v Chrastu na úrovni
ř. km 5 toku Krupského potoka. Délka toku činí cca
6,9 km, plocha povodí 23,29 km2.
Krupský potok není významným tokem ve smyslu
vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví
seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních
toků.
Krupský potok protéká ve směru S - J zhruba 400
m východně od závěrečného úseku trasy silnice.
Silnice kříží v km 3,75 drobný vodní toky, který je
pravostranným přítokem Krupského potoka.

Podzemní vody
Okolí lokality je tvořeno krystalickými horninami
moldanubika, které jsou na zájmovém území
zastoupeny pestrou sérií.
Podle hydrogeologického rajónování náleží zájmové
území krystaliniku Českomoravské vrchoviny,
rajónu 652 - "Krystalinikum v povodí Sázavy".
Zájmové území se nachází v severovýchodní části
tohoto rajónu. Zvodnění je v širším okolí
zájmového území vázáno na puklinově propustné
prostředí krystalických hornin a na kvartérní
sedimenty. Zvodnění krystalických hornin je závislé
na míře jejich rozpukání, otevřenosti puklin a na
typu výplně puklin. Cordieritické ruly a migmatity
pláště granitoidních hornin centrální části
moldanubického plutonu jsou postiženy mladými
tektonickými pohyby, pukliny mohou být otevřeny i
do hloubky několika desítek metrů, většinou s
písčitohlinitou výplní. Celkově lze označit prostředí
krystalinika jako nepříznivé pro oběh a akumulaci
podzemních vod, případné odběry podzemních vod
z tohoto prostředí slouží převážně k lokálnímu
zásobování pitnou vodou.
Zóna přípovrchového rozvolnění krystalických hornin tvoří spolu s eluviem a kvartérním souvrstvím kolektor
mělké zvodně. Z kvartérních hornin lze zvodnění očekávat v prostředí hlinitých, hlinitopísčitých a
hlinitokamenitých deluviálních sedimentů a říčních náplavů v údolích vodních toků. Svahové sedimenty a
eluvia v jejich podloží na svazích tvoří kolektor s převážně tranzitní funkcí s občasným zvodněním zejména v
obdobích zvýšených srážek. Pro akumulaci podzemní vody mají největší význam mocnější polohy svahových
sedimentů na úpatích svahů a zejména fluviální sedimenty v údolích vodních toků, z nichž nejvýznamnější je
na zájmovém území tok Sázavy.
Směr proudění podzemní vody na zájmovém území sleduje spád reliéfu a v údolích pak směr proudění
povrchové vody ve vodních tocích.
Výskyt podzemní vody v blízkosti trasy komunikace byl dokumentován průzkumem pro potřebu zajištění
zdroje vody pro středisko chovu prasat Dolní Krupá (Němec 1989). Jímací vrty byly vyhloubeny v údolí
levostranného přítoku Krupského potoka na úrovni km 3,75 trasy silnice.
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Výskyt podzemní vody

vrt

úroveň terénu
[m n.m.]

naražená [m]

ustálená [m]

naražená [m n.m.]

ustálená [m n.m.]

HV2

498,53

4,5

2,2

494,03

496,33

HV3

485,12

24,0

1,2

461,12

483,92

Poznámka:

hloubka hladiny podzemní vody

úroveň hladiny podzemní vody

převzato podle Němec 1989

Podzemní voda byla v případě vrtu HV 2 zastižena v prostředí zvětralinového pláště masívu biotitické ruly v
hloubce 4,5 m pod úrovní terénu, v případě vrtu HV 3 pak v zóně kontaktu ruly a migmatitu. Oba průzkumné
vrty zastihly v hloubkách 30 resp. 24 m zvodnělé pukliny s vyšším přítokem vody.
V rámci průzkumu byla provedena čerpací zkouška pro stanovení vydatnosti zdroje. Optimální snížení hladiny
bylo určeno pro vrt HV 2 na 12 m a pro vrt HV 3 na 16 m, při využitelném množství 0,6 l.s-1 pro vrt HV 2 a
0,8 l.s-1 pro vrt HV 3.
Dle výsledků laboratorních analýz je podzemní voda měkká, kyselá, mírně agresivní s celkově nízkou
mineralizací.

Pramenní oblasti
Trasa posuzovaného úseku silnice II/344 se nachází mimo pramenní oblasti.

Zátopová území
Trasa komunikace je vedena mimo zátopové území pro Q100 řeky Sázavy.

Vodní zdroje
Trasa komunikace je vedena mimo ochranná pásma vodních zdrojů. V širším okolí trasy se nachází zdroj
Drátovec. Vnější ochranné pásmo zdrojů Drátovec I a Drátovec II probíhá zhruba 1,5 km západně od trasy
posuzovaného úseku. Silnice je vedena mimo hydrologické povodí těchto zdrojů.

C.II.4. Půda a horninové prostředí
Půda
Během přípravy, výstavby a provozu stavby dojde trvalému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) o
výměře 36 663 m2 a dočasnému záboru o výměře 13 020 m2. Rovněž dojde k trvalému záboru ploch
určených k plnění funkcí lesa o výměře 3 050 m2 (podrobné přehledy jsou uvedeny v části B oznámení).
Pedologické poměry
Při vzniku a vývoji půdního pokryvu zájmové oblasti měly dominantní vliv zejména klimatické, geologické a
geomorfologické poměry. Na základě Komplexního průzkumu zemědělských půd (KPZP) a Bonitace
zemědělského půdního fondu (BZPF) dotčené oblasti, je území tvořeno následujícími půdními představiteli:
-

-

-

hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a
na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými
vláhovými poměry;
hnědé půdy, hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horninách a výlevných
kyselých horninách; většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně
vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé vodních srážkách;
oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké až středně skeletovité nebo slabě kamenité,
náchylné k dočasnému zamokření;
hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách), zpravidla
středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené;
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-

glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi těžké,
zamokřené;
glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí, vč. svahů, obvykle lemující malé vodní toky;
středně těžké až velmi těžké, zamokřené.

Pro lepší přehlednost je v následujícím textu uvedena stručná geneticko agronomická charakteristika
hlavních půdních typů a subtypů.
Hnědé půdy:
Jsou naším nejrozšířenějším půdním typem. Uplatňují se jak v pahorkatinách a
vrchovinách, tak i v horách, jen v nížinách jsou málo zastoupeny. Klima převažuje humidnější, mírně teplé:
roční úhrn srážek se obvykle pohybuje mezi 500 až 900 mm, průměrná roční teplota mezi 4 až 9 oC. Původní
vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují téměř
všechny horniny skalního podkladu (žuly, ruly, svory, fylity, čediče, pískovce, břidlice, odvápněné "opuky" a
mnohé jiné). Hnědé půdy jsou nejvíce rozšířeny mezi 450 až 800 m n. m. Jsou vázány většinou na členitý
reliéf: svahy, vrcholy, hřbety apod. Poměrně časté jsou však i hnědé půdy na terasových štěrcích a píscích,
které se naopak nejvíce vyskytují v nízkých rovinatých polohách. Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku
hnědých půd je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitých
terénních podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ - hnědozem, illimerizovanou půdu, podzol apod.
V dřívějších klasifikačních systémech byly tyto půdy označovány jako slabě podzolované. Stratigrafie
hnědých půd vypadá následovně: pod obvykle mělkým humusovým horizontem leží hnědě až rezavohnědě
zbarvená poloha, ve které probíhá intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Teprve hlouběji vystupuje méně zvětralá
hornina, která je ve srovnání s předešlým horizontem odlišně zbarvená, většinou světlejší. V tomto horizontu
zároveň obvykle přibývá skeletu. U některých hnědých půd je uvedené zbarvení překryto barvou matečného
substrátu, ze kterého půda vznikla; tak je tomu například u hnědých půd na permokarbonských
sedimentech, nápadných červenou barvou. Hnědé půdy jsou zpravidla mělčí, skeletovité. Zrnitostní složení se
mění v závislosti na charakteru matečné horniny. Půdy jsou lehké (pískovec, žula), středně těžké (čedič,
svor, některé ruly) nebo i těžké (většina břidlic, lupky). Obsah humusu silně kolísá. Větší obsah humusu mají
hnědé půdy vyšších poloh a půdy na těžších nebo bazických substrátech (čedičích). Složení humusu je
zpravidla méně kvalitní, půdní reakce obvykle slabě kyselá až kyselá. Sorpční vlastnosti se mění v závislosti
na obsahu humus a zrnitostním složení. Podobně kolísají i fyzikální vlastnosti; u silně zastoupených středně
těžkých půd jsou však poměrně příznivé. Hnědé půdy zájmového území jsou zastoupeny následujícími
subtypy:
-

hnědá půda (typická) - s nižším obsahem humusu, nižší půdní reakcí a poněkud zhoršenými
sorpčními vlastnostmi, nejrozšířenější je do nadmořské výšky 400 m n. m.
hnědá půda kyselá - morfologicky shodná s předešlou, ale s nápadným poklesem půdní reakce a
s nízkým nasycením sorpčního komplexu, nejčastěji se s ní setkáváme mezi 400 až 600 m n. m.
hnědá půda oglejená a glejová - s projevy oglejení nebo glejového procesu

Hnědé půdy jsou střední až nižší kvality. Jejich hlavní nevýhodou je malá mocnost půdního profilu, častá
skeletovitost a výskyt v členitém reliéfu. Využívají se pro pěstování brambor a méně náročných obilovin (žita,
ovsa) a lnu. Výbornými bramborářskými půdami jsou zejména hnědé půdy na žulách a rulách. Zrnitostně
středně těžké a těžší půdy nižších poloh jsou vhodné i pro ječmen a pšenici. Hnědé půdy mohou být i velmi
dobrými lesními stanovišti.
Oglejené půdy:
Vyskytují se v rovinatějších prvcích reliéfu, na mírných svazích a v depresích, avšak i
v obvodech pod svahovými prameništi. Hlavním půdotvorným procesem je oglejení (střídání oxidačních a
redukčních pochodů). Vedle něho se často jako podřízený půdotvorný proces uplatňuje illimerizace, která
pak vlastnímu oglejení předchází. Zrnitostně jde o převážně těžší až těžké půdy, hlavně ve spodině. Obsah
organických látek může být poměrně vysoký vzhledem k pomalému rozkladu při omezeném provzdušnění.
Půdní reakce je obvykle kyselá až silně kyselá. Sorpční vlastnosti jsou značně nepříznivé. Přirozená
zemědělská hodnota je nízká. Vyžadují především radikální úprava vodního režimu odvodněním.
Glejové půdy:
Jsou rozšířeny po celém území republiky, hlavně v nivách vodních toků a
v zamokřených úpadech zejména pahorkatin a vrchovin. Hlavním půdotvorným procesem je glejový pochod
(redukce sloučenin železa, příp. manganu, za anaerobních podmínek při současném zvýšení organických
látek a rozkladem prvotních minerálů vlivem vysoké půdní kyselosti)). Obsah slabě přeměněných
organických látek bývá značně vysoký, půdní reakce je silně kyselá. Sorpční i fyzikální vlastnosti jsou krajně
nepříznivé. Gleje jsou ze zemědělského hlediska méněcenné, bývají využity převážně jako louky velmi nízké
kvality.
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Následuje komparace půdních jednotek:
Morfogenetický klasifikační
systém půd

Geneticko-agronomická
klasifikace půd

kambizem

hnědá půda

kambizem pseudoglejová

hnědá půda oglejená

kambizem var. kyselá
pseudoglej
glej

hnědá půda kyselá
oglejená půda
glejová půda

Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a jejich zařazení do tříd ochrany zemědělské
půdy (ZP)
Vymezené bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) na zemědělských půdách dotčených záměrem
uvedené v následující tabulce jsou dle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12. 6. 1996 č.j.
OOLP/1067/96 zařazeny do následujících tříd ochrany zemědělské půdy.
BPEJ
7.29.01
7.29.04
7.29.11
7.29.41
7.32.14
7.47.00
7.50.01
7.50.11
7.67.01
7.68.11

Třída ochrany
I
II
I
IV
IV
II
III
III
V
V

Třídy ochrany zemědělské půdy
- Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v polohách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout
ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
- Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu
jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na území plánování také
jen podmíněně zastavitelné.
- Do III. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním
plánováním využít pro event. zástavbu.
- Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu.
- Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně
půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd
lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů
ochrany životního prostředí.
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Současná úroveň zatížení půdního pokryvu zájmového území rizikovými polutanty
Vzhledem k rozsahu daného území nebyla sledována úroveň zatížení půdního fondu rizikovými polutanty
anorganické nebo organické povahy. Na základě řady prezentovaných výsledků výzkumu a vlastních
výsledků, je však možné konstatovat, že kontaminace půdního fondu má spíše lokální charakter v závislosti
na dlouhodobém působení bodového zdroje (např. metalurgické závody, tepelné elektrárny). V případě
liniového zdroje dochází sice ke zvýšení obsahu rizikových polutantů oproti okolnímu prostředí (cca do
vzdálenosti 150 m od komunikace), ale jak vyplývá z posledních studií, zaměřených na sledování úrovně
znečištění vybraných složek životního prostředí v blízkosti dálnice D1 a D11, naměřené hodnoty vybraných
anorganických (Pb, Cd, Zn, Cu) a organických (PAH) škodlivin jsou zatím výrazně pod limitními hodnotami
(Adamec, 2000; Anděl, 2000).
Odolnost půd zájmového území vůči antropogennímu znečištění
Podle odolnosti vůči znečištění lze půdy začlenit do pěti kategorií. Prezentovaná kategorizace je účelovou
klasifikací půd, která umožňuje využití výsledků komplexního průzkumu půd pro současné potřeby ochrany
zemědělského půdního fondu. Představuje seskupení půd v kategorie, charakterizované určitým stupněm
podobnosti důležitých agronomických vlastností a ekologického chování. Podkladem pro její vypracování je v
obecné půdoznalecké rovině geneticko-agronomické seskupování půd uzpůsobené tak, že bylo přihlédnuto k
taxonům klasifikační soustavy bonitace. Systém konstrukce této kategorizace je zaměřen tak, aby jednak
respektoval specifiku půdního pokryvu (tj. zastoupení, míru rozšíření nebo absenci půdně ekologických
jednotek) v jednotlivých klimatických oblastech a jednak umožňoval převádění a konkretizaci nových
poznatků na půdní areály. Dle kategorizace půd podle odolnosti vůči antropogennímu znečištění lze půdní
pokryv zájmového území zařadit do kategorií uvedených v následujícím přehledu.
Kategorizace půd podle odolnosti vůči antropogennímu znečištění (Facek - Adamec, 1990) vyjádřená kódem hlavní půdní jednotky (HPJ)
Kategorie půd

Půdní druh

Půdní typ (HPJ)

I. Neodolné

lehké

21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39

II. Silně náchylné

lehké

04, 05, 17, 24, 25, 26, 28

střední

29, 33, 35, 38, 40, 41,48, 50, 51, 52, 55,
58, 62, 64, 65, 67, 68, 75, 76

střední

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49

těžké

53, 56, 59, 60, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74

střední

01, 02, 03, 08, 09, 18, 19

těžké

54, 57, 61

těžké

06, 07, 20

III. Náchylné
IV. Slabě náchylné
V. Odolné

Zranitelnost půd vůči antropickým vlivům (kontaminace rizikovými škodlivinami, acidifikace) je dána
především jejich odolností proti vyluhování, kterou nejlépe vystihují sorpční vlastnosti půdy (kationtová
výměnná kapacita a stupeň nasycenosti sorpčního komplexu). Čím jsou sorpční vlastnosti půd vyšší, tím je
vyšší i jejich odolnost vůči antropogenním znečištění. Jak vyplývá z výše uvedené kategorizace tvoří z větší
části půdní pokryv zájmového území půdy silně náchylné až neodolné k antropogennímu znečištění.

Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území, po kterém je silnice vedena,
následujícím morfologickým jednotkám:
-

provincie Česká vysočina
subprovincie Českomoravská soustava
podsoustava Českomoravská vrchovina
celek Hornosázavská pahorkatina
podcelek Havlíčkobrodská pahorkatina
okrsek Chotěbořská pahorkatina.
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Hornosázavská pahorkatina tvoří severozápadní část Českomoravské vrchoviny. Jedná se o členitou
pahorkatinu se střední výškou 463 m n.m. a středním sklonem 3°06’. Okrsek Chotěbořská pahorkatina je
západní částí podcelku Havlíčkobrodská pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu s plochým reliéfem a s
výrazně zahloubenými údolími Sázavy a jejích přítoků.
Hodnocený úsek trasy silnice je v celé délce veden na území okrsku Chotěbořská pahorkatina.
Výškový profil stávajícího terénu v trase komunikace je celkově mírně členitý. Posuzovaný úsek trasy
zahajuje v obci Havlíčků Brod, při okraji údolí Sázavy, úroveň terénu zde činí cca 445 m .n.m. Dále trasa
přechází po levém svahu údolí Cihlářského potoka do vyšších poloh, až na úroveň 510 m n.m. u obce Český
Dvůr. Dále trasa probíhá po mírně zvlněném terénu a kříží údolí dvou drobných toků v povodí Břevnického
potoka. Přeložka je ukončena po 4,9 km trasy na úrovni 502 m n.m.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží území moldanubiku, území se nachází severovýchodně od
centrálního plutonu a náleží moravské větvi moldanubika. Zájmové území je budováno horninami pestré
série, která je zastoupena katazonálně metamorfovanými pararulami s hojnými vložkami amfibolitů,
krystalických vápenců, erlánů, kvarcitů, grafitických rul a grafitů.
Skalní podloží v trase silnice je budováno metamorfity typu biotiticko - sillimanitických pararul, v úvodní
polovině trasy převážně migmatitizovaných. Pararuly a migmatity v trase silnice obsahují časté žíly
především amfibolitů, dále leptynitů a méně erlánů. Orientace těchto poloh je ve směru JJV - SSZ.
Směrem k povrchu přechází horniny skalního podkladu do zvětralého stavu v závislosti od stupně granitizace
a expozice terénu. Při povrchu zvětrávají krystalické horniny až na písčité eluvium.
Kvartérní pokryv v nadloží zvětralinového pláště a eluvia krystalinika je v trase komunikace tvořen převážně
prvé metry mocným souvrstvím svahových sedimentů nebo deluviofluviálními sedimenty v údolích drobných
toků.
Geologické poměry v blízkosti trasy komunikace byly dokumentovány průzkumem pro potřebu zajištění
zdroje vody pro středisko chovu prasat Dolní Krupá (Němec 1989). Hydrogeologické průzkumné a jímací vrty
HV 2 a HV 3 byly vyhloubeny v údolí levostranného přítoku Krupského potoka na úrovni km 3,75 trasy
silnice.
Vrty byly hloubeny do hloubky 32 až 40 m. Kvartérní souvrství o mocnosti 3 až 5 m je v místě budováno při
povrchu písčitými hlínami, které do hloubky přecházejí až v hlinité písky, místy se štěrkem (eluvium
krystalických hornin). V podloží kvartéru byly vrty zastiženy zvětralé černošedé biotitické až biotiticko sillimanitické ruly, které do hloubky přecházejí do kompaktního stavu. Vrtem HV 3 byly v hloubce od 24 m do
32 m (báze vrtu) zastiženy bělošedé, střednězrnné migmatity.
Geologické profily vrtů jsou doloženy v přílohové části oznámení.

Nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. V trase záměru ani v jeho širším okolí se nenachází ložiska
nerostných surovin.

Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

C.II.5. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Území patří do biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské,
biogeografického regionu 1.48 Havlíčkobrodského.
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Fytogeografická charakteristika území
Zájmové území spadá do fytogeografické oblasti mezofytikum (oblast vegetace a květeny odpovídající
temperátnímu pásmu ve středoevropských podmínkách oceanity, tj. oblast opadavého listnatého lesa),
fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, do fytogeografického okresu Hornosázavská
pahorkatina, do Sázavsko-chrudimského okruhu.

Fauna a flóra
Stavba silnice leží převážně na silničním pozemku, vzhledem k plánovanému rozšíření však dojde k zasažení i
sousedních pozemků vedených v druhu pozemku zahrada, ovocný sad, orná, trvalý travní porost, vodní
plocha, ostatní plocha, zastavěná plocha, les.
Silnice je většinu své délky (zejména v zemědělsky obhospodařovaných úsecích) lemována doprovodnou
zelení – převážně vysazenými alejemi a náletovými dřevinami, zčásti charakteru křovin, v krátkých úsecích
prochází lesem a zastavěným územím, některé kratší úseky jsou bez dřevin. Doprovodná zeleň roste často
těsně u vozovky, takže narušuje těleso silnice.
Na celou stavbu byl zpracován dendrologický průzkum - úplný výčet dřevin rostoucích mimo les (s určením
druhu, velikostních parametrů a finančního ohodnocení), která bude vykácena z důvodu rekonstrukce silnice.
V současnosti jsou již některé dřeviny v něm uvedené odstraněny z důvodu běžné údržby komunikací
(souše, zlomy, havarijní stav). Levostranná alej topolů před obcí Český Dvůr bude zachována a opatřena
svodidly.
Podle dendrologického průzkumu má být vykáceno celkem 610 ks stromů (785 kmenů), většina však malých
dimenzí (náletové dřeviny) – 453 kmenů je do průměru kmene 10 cm, dalších 138 ks o průměru 11-20 cm.
Průměr kmene nad 50 cm má pouze 13 ks dřevin. Většina (převážně starších) dřevin je navíc ve špatném
stavu z důvodu bezprostřední blízkosti komunikace, v některých úsecích doprovázené nadzemními vedeními
(elektřina, telefon) – kmeny jsou do hloubky mechanicky poškozeny provozem na komunikaci a údržbovými
mechanismy, popř. jsou ořezávány, protože zasahují do komunikace a přilehlých vedení. Nesvědčí jim ani
zimní chemická údržba vozovky. Dřeviny jsou proto z velké části napadeny houbami (hniloba) a následně
rozlámány (sněhem, větrem, vlastní vahou větví).
Jedná se o stromy těchto rodů:
Listnáče:

Bříza (Betula)

Dub (Quercus)

Jabloň (Malus)

Jasan (Fraxinus)

Javor (Acer)

Jehličnany:

Borovice (Pinus)
Jalovec (Juniperus)

Lípa (Tilia)

Modřín (Larix)

Olše (Alnus)

Ořešák (Juglans)

Smrk (Picea)

Topol (Populus)

Švestka, třešeň, višeň (Prunus)

Zerav (Thuja)

Vrba (Salix)
Ve vysazených alejích převažují ovocné dřeviny - švestky a jabloně, z neovocných se zde vyskytují javory,
lípy a jasany (silnějších dimenzí jsou tyto dřeviny zejména u rybníka Cihlář přímo v Havlíčkově Brodě).
Z náletových dřevin jsou nejčastější břízy, vrby, osiky, javory, jasany, na násypovém svahu u odbočky na
Chrást též modříny, borovice aj.
V rámci stavby bude dále vykáceno 731 m2 keřů (převážně náletů, popř. výsadeb u zahrádkářských kolonií a
v zahradách), především na svazích zářezů a násypů a kolem příkopů. Jedná se o keřové jedince výše
uvedených dřevin, a dále o tyto rody:
Bez (Sambucus)

Čimišník (Caragana)

Hloh (Crataegus)

Líska (Corylus)

Meruzalka (Ribes)

Pámelník (Symphoricarpos)

Pustoryl (Philadelphus) Růže (Rosa)

Šeřík (Syringa)

Zlatice (Forsythia)
V únoru a březnu 2008 bylo provedeno vyhodnocení nejbližšího okolí komunikace z botanického hlediska (v
rámci možností s ohledem na roční dobu). Plochy mezi dřevinami jsou sečeny, pomístně výskyt odpadků.
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Při prohlídce pozemků byly v bezprostředním okolí silnice nalezeny zejména běžné až ruderální druhy rostlin
- zástupci např. těchto rodů: divizna (Verbascum), chrastice (Phalaris), jahodník (Fragaria), jitrocel
(Plantago), kopřiva (Urtica), kuklík (Geum), lipnice (Poa), čeleď miříkovité (Apiaceae), ostružiník (Rubus),
ovsík (Arrhenatherum), pelyněk (Artemisia), pryskyřník (Ranunculus), pupava (Carlina), rákos (Phragmites),
růže (Rosa), řebříček (Achillea), silenka (Silene), sítina (Juncus), sléz (Malva), srha (Dactylis), svízel
(Galium), šťovík (Rumex), třezalka (Hypericum), třtina (Calamagrostis), vratič (Tanacetum), aj.
Vzhledem k době průzkumu (únor) je výčet druhů samozřejmě neúplný, omezený pouze na vysoké a v zimě
přetrvávající druhy (rody) a řada druhů nemohla být ani nalezena. Přesto lze z uvedeného výčtu a
charakteru lokality dovozovat, že se v zájmovém území s maximální pravděpodobností nevyskytují zvláště
chráněné nebo vzácnější druhy rostlin. Značný úsek silnice je lemován zemědělsky intenzivně
obhospodařovanými pozemky a na květeně pozemků přilehlých k silnici a k polím je to znát – projevují se
splachy z přehnojovaných pozemků i posyp solí při zimní údržbě.
Nomenklatura rostlin je použita z publikace Klíč ke květeně České republiky (K.Kubát a kol., Academia, Praha
2002).
Podrobný průzkum živočichů nebyl prováděn, lze předpokládat výskyt běžných druhů agrární krajiny.
Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce stávající komunikace) a k možnostem pohybu živočichů není
takový průzkum nutný. Silnice představuje pro živočichy samozřejmě migrační bariéru, avšak vzhledem
k tomu, že se nejedná o výstavbu nové silnice, ale o rekonstrukci stávající, prakticky nic se pro ně nezmění.
Výjimkou jsou vodní živočichové a obojživelníci, jejichž biotop (tok, rybník, mokřina) bude dotčen při
rekonstrukcích přechodů vodních toků (propustků) a zásahem silnice do vodní plochy. Vhodnými opatřeními
lze však negativní zásahy minimalizovat (viz kapitola D.IV).

Lesní porosty
Stavbou budou dotčeny též lesní pozemky a porosty na nich.
Podle údajů lesních hospodářských osnov LHO Havlíčkův Brod (LHC 515811) s platností 1999 – 2008 a LHO
Přibyslav zařizovací obvod č.2 (LHC 515812) se stejnou platností spadají všechny lesní pozemky do přírodní
lesní oblasti č.16 Českomoravská vrchovina.
Pozemky náleží do 4. lesního vegetačního stupně (bukového), do souboru lesních typů 4S – svěží bučina,
většina pak do lesního typu 4S1 (šťavelová svěží bučina), jeden pozemek do 4S6 (biková svěží bučina
s ostřicí chlupatou). Svěží bučina je rozšířena ve vyšších pahorkatinách až plochých vrchovinách na
plošinách, mírných až středních svazích, zhruba v nadmořských výškách 400 – 600 m nad mořem. Půda je
středně hluboká až hluboká, čerstvě vlhká, hlinitopísčitá až písčitohlinitá, slabě štěrkovitá až štěrkovitá.
Půdním typem je kambizem mezotrofní, humusovou formou moder. Přirozená skladba je 80% buku, 20%
jedle, vtroušený dub. Z uvedeného plyne, že stávající porosty smrku (většinou monokultury) jsou zcela
nepůvodní, značně labilní (podíl kalamit činí v dlouhodobém průměru v PLO 16 přibližně 40% normálních
těžeb).
Pozemky jsou zařazeny do hospodářského souboru 451 – hospodářství živných stanovišť středních poloh,
jeden pozemek do HS 433 – hospodářství kyselých stanovišť středních poloh.
Všechny pozemky jsou v kategorii lesa hospodářského, pásmo ohrožení imisemi je D (nejnižší).
V dřevinné skladbě zcela převažuje smrk, a v naprosté většině se jedná o čerstvě zalesněné pozemky a velmi
mladé porosty. Některé pozemky jsou bezlesí nebo holiny s nálety.
Celkem bude pro celou stavbu zabráno (odejmuto) 3.050 m2 lesních pozemků. Přehled dotčených lesních
pozemků dle katastrálních území uvádí následující text.
k.ú. Český Dvůr
p.č.1312/16 (trvalý zábor 151 m2) – porostní skupina 112 Dq10, pruhová parcela o výměře 0,44 ha,
aktuální věk dle LHO 106 let, dnes z větší části vytěženo a nově zalesněno. Údaje LHO pro původní
porost: dřevinná skladba 100% smrk, vtroušená bříza a borovice, místy zmlazení smrku.
Zakmenění 9, relativní bonita 2, genetická klasifikace C, neplánován žádný zásah.
p.č.1312/17 (trvalý zábor 1804 m2) – porostní skupiny 112 Dr10 + 112 Dr1, proužek lesa podél silnice o
výměře 0,21+0,03 ha. Stavbou bude zasažen téměř celý pozemek.
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Porostní skupina 112 Dr10 - aktuální věk dle LHO 106 let, dnes z větší části vytěženo a nově
zalesněno smrkem. Údaje LHO pro původní porost: dřevinná skladba 100% smrk, vtroušená bříza a
borovice, zakmenění 9, relativní bonita 2, genetická klasifikace C, neplánován žádný zásah.
Porostní skupina 112 Dr1 - aktuální věk 13 let, dřevinná skladba 65% smrk, 20% modřín, 10%
olše, 5% bříza, zakmenění 10, relativní bonita smrku 2, modřínu 1, olše 3, břízy 1, neplánován
žádný zásah.
p.č.1317 (trvalý zábor 93 m2) – porostní skupina 112 Ea1, samostatný les v polích u silnice o celkové
výměře 1,10 ha, aktuální věk porostní skupiny 13 let, plocha 0,42 ha. Dřevinná skladba 85% smrk,
15% modřín, vtroušená bříza a borovice, zakmenění 10, relativní bonita smrku 2, modřínu 1,
neplánován žádný zásah.
k.ú. Dolní Krupá
p.č.1061 (trvalý zábor 25 m2) – porostní skupina 211 En0, pruh lesa na novém násypu silnice o výměře
0,15 ha, holina s náletem, navržena výsadba smrku a klenu.
p.č.1062 (trvalý zábor 60 m2) – porostní skupina 211 Em2 + Em0, les o výměře 0,06 + 0,29 ha na novém
násypu silnice.
Porostní skupina 211 Em2 - aktuální věk 23 let, dřevinná skladba 90% smrk, 5% modřín, 5% bříza,
zakmenění 10, relativní bonita smrku 4, modřínu 2, břízy 3, navržena opakovaná prořezávka (2x za
decenium).
Porostní skupina 211 Em0 – holina s náletem, navržena výsadba smrku a klenu.
p.č.1070 (trvalý zábor 270 m2) – porostní skupina 211 El2, trojúhelník lesa mezi novou a starou silnicí o
výměře 0,10 ha, aktuální věk 23 let. Dřevinná skladba 85% smrk, 10% bříza, 5% modřín,
zakmenění 10, relativní bonita smrku 4, břízy 3, modřínu 2, navržena opakovaná prořezávka (2x za
decenium).
p.č.1114/2 (trvalý zábor 83 m2) – vedeno jako bezlesí č.503, na pozemku pouze několik větších stromů (v
dendrologickém průzkumu vedeno jako plochy č.115 a 116)
p.č.1114/3 (trvalý zábor 190 m2) – porostní skupina 211 Ep9, uzounký samostatný klínek lesního
pozemku kolem silnice u samoty o výměře 0,04 ha, aktuální věk 93 let. Dřevinná skladba 100%
borovice, zakmenění 6, relativní bonita 4, genetická klasifikace C, neplánován žádný zásah.
p.č.1128 (trvalý zábor 96 m2) – porostní skupina 211 Ej2, krajový pruh lesa o výměře 0,27 ha, aktuální
věk 23 let. Dřevinná skladba 90% smrk, 10% bříza, zakmenění 10, relativní bonita smrku 4, břízy
3, navržena opakovaná prořezávka (2x za decenium).
p.č.1129 (trvalý zábor 278 m2) – porostní skupina 211 Ek2, pruh lesa o výměře 0,27 ha, aktuální věk 23
let. Dřevinná skladba 90% smrk, 10% bříza, zakmenění 10, relativní bonita smrku 4, břízy 3,
navržena opakovaná prořezávka (2x za decenium).
Z výše uvedených údajů vyplývá:
− Všechny lesy se nacházejí ve 4. lesním vegetačním stupni (bukovém), na středně bohatých živných
stanovištích (přechod kyselé a živné řady). Přirozená skladba je 80% buku, 20% jedle, vtroušený
dub.
−

Aktuální dřevinná skladba je většinou monokultura smrku, zcela nepůvodní, značně labilní.

−

Všechny pozemky jsou v kategorii lesa hospodářského, pásmo ohrožení imisemi je D (nejnižší).

−

Všechny klasifikované porosty jsou podle genetické klasifikace v kategorii C, tj. jedná se o porosty
průměrné hospodářské hodnoty a méně uspokojivého zdravotního stavu, nevhodné pro získávání
reprodukčního materiálu.

−

Porosty na dotčených lesních pozemcích jsou většinou velmi mladé (s výjimkou jednotlivých
ponechaných stromů).

−

Ve všech případech jde o osamocené lesíky nebo součásti drobnějších lesních celků.

V souhrnu lze tedy konstatovat, že se jedná o běžné porosty nijak výjimečných kvalit situované kolem
stávající silnice.
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Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, Natura 2000
Územní systémy ekologické stability
Nadregionální - Ve vzdálenosti cca 3 km severně (nejkratší vzdálenost) od stavby prochází nadregionální
biokoridor Chraňbožský les – Údolí Doubravy – nebude dotčeno.
Regionální - Nejbližší regionální biokoridor jde souběžně se stavbou (silnicí), ve směru od jihu k severu,
východně od stavby, nejkratší vzdálenost mezi nimi je necelý 1 km (u obce Chrast). Jedná se o regionální
biokoridor RK 432 - Ronovecký les, který na jihu navazuje na regionální biocentrum Hamry a na severu na
regionální biocentrum Ronovecký les, dále na sever pak pokračuje regionálním biokoridorem Ronovecký les –
Břevnický potok, který vchází do výše uvedeného nadregionálního biokoridoru. Stavbou nemůže být dotčen.
Místní (lokální) - V územním plánu města Havlíčkův Brod a obce Dolní Krupá není schválen žádný lokální
ÚSES. V obou obcích je však lokální ÚSES navržen.
-

V Havlíčkově Brodě kříží lokální biokoridor č.3 plánovanou stavbu hned na začátku (0,0 – 0,2 km) a
navazující lokální biocentrum č.7 Cihlářský rybník leží v těsné blízkosti stavby (0,0 – 0,3 km).

-

V 0,6 km kříží stavbu navržený interakční prvek procházející údolím toku, který se vlévá do
Cihlářského potoka.

-

V 3,0 km (v lesním úseku) kříží stavbu lokální biokoridor č.9 a těsně u silnice v lese leží biocentrum

č.10 Nad Českým Dvorem.

-

V Dolní Krupé navazují na stavbu interakční prvky IP10 a IP6 (navržené k zatravnění a osázení
dřevinami) v 3,2 a 3,3 km.

-

V nově opraveném úseku (násep) v 3,7 km u odbočky na Chrást kříží stavbu lokální biokoridor č.20
s navazujícím interakčním prvkem IP9.

Zvláště chráněná území a přírodní památky
Národní parky (NP) - V bezprostředním ani vzdálenějším okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) - Nejbližší chráněnou krajinnou oblastí je CHKO Železné hory,
vzdálená vzdušnou čarou cca 9 km severovýchodním směrem. Další chráněná krajinná oblast v relativní
blízkosti je CHKO Žďárské vrchy – nejkratší vzdálenost od místa stavby je cca 12 km východním směrem.
Žádná z těchto CHKO nemůže být stavbou nijak dotčena.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky
Z těchto kategorií se nejblíže nachází přírodní památka Šlapanka, vzdálená vzdušnou čarou více než 3 km od
místa stavby, na opačném konci města Havlíčkův Brod. Další je přírodní památka Písník u Sokolovce a
přírodní rezervace Údolí Doubravy, obě vzdálené cca 10 km severovýchodním směrem, obě součástí CHKO
Železné hory. Stavbou nemůže být žádné z těchto území dotčeno.
Přírodní parky (PP) - V blízkosti se žádný přírodní park nenachází, nejbližší je PP Melechov (cca 16 km
západně od místa stavby). Stavbou nemůže být dotčen.
Památné stromy - Nejbližší památný strom se nachází více jak 1 km východně od místa stavby na břehu
Břevnického potoka - jedná se o Smrk na Ronovci (k.ú. Břevnice). Další památný strom stojí přímo
v Havlíčkově Brodě na břehu Sázavy poblíž sportovního areálu – je to Lípa u sv. Jána (k.ú. Havlíčkův Brod),
cca 2 km jižně od místa stavby. Stavbou nemohou být dotčeny.
Významné krajinné prvky (VKP)
VKP ze zákona:
Les - rekonstrukce zasáhne přímo lesní pozemky na několika místech v úseku 2,7 – 3,7 km, a to
jednotlivé drobné lesíky, a pouze menší výměry. Vždy se bude jednat o zábor úzkého pruhu lesa
podél rozšiřované komunikace. Ve všech případech jedná o holiny, bezlesí nebo velmi mladé kultury,
popř. mlaziny.
Kromě toho se silnice přiblíží těsně k lesu v úseku 4,4 – 4,5 km.
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Vodní tok, údolní niva - stavba kříží vodní toky a jejich údolní nivy ve dvou místech:
-

přímo v Havlíčkově Brodě přechází přes levostranný přítok Cihlářského potoka (0,6 km),

-

u odbočky na Chrást přechází pravostranný přítok Krupského potoka (3,7 km).

Rybník - stavba se nachází v těsné blízkosti Cihlářského rybníka v Havlíčkově Brodě (0,0 – 0,3 km).
VKP registrované:
všechny registrované VKP v nejbližším okolí se nacházejí ve vzdálenosti nejméně 1 - 2 km od místa
stavby a nemohou být realizací záměru dotčeny. Jedná se o tyto VKP:
-

Ústavní park – přímo v Havlíčkově Brodě;

-

Pivovarské rybníky – 4 rybníky u silnice na Radostín;

-

Ďáblík u Občin;

-

Louka u Knyku;

-

Louka u Zbožice.

Území soustavy Natura 2000
Ptačí oblasti (PO) - V blízkosti záměru se žádná ptačí oblast nenachází.
Evropsky významné lokality (EVL) - Nejbližší evropsky významná lokalita je EVL Šlapanka a Zlatý potok
(CZ 0613332), nejkratší vzdálenost mezi uvažovanou stavbou a touto EVL je cca 3 km - realizace záměru
nemůže mít negativní vliv na tuto EVL.
Navržena je dále nová EVL Břevnický potok, probíhající rovnoběžně s uvažovanou stavbou ve vzdálenosti cca
2 km. Nemůže být dotčena.
Jiné prvky ochrany přírody
V Havlíčkově Brodě cca 300 m od začátku rekonstruované silnice směrem po toku Cihlářského potoka pod
Cihlářským rybníkem se nachází městský park „Budoucnost“. Byl založen v roce 1889 okrašlovacím spolkem
a od roku 1919 patří městu. Má rozlohu 25 ha, zahrnuje kaskádu rybníků, zajímavé vzrostlé stromy, stojí zde
řada pomníků. Stavbou nebude dotčen.

Krajina
Území se nachází v nadmořské výšce kolem 450 - 500 m nad mořem, ve 4. bukovém vegetačním stupni.
Jedná se o členitou pahorkatinu s poměrně hustou sítí drobných vodních toků a s rybníčky. Orná půda zabírá
více než 50 % území, zemědělská půda celkově 70%. Podíl lesní půdy je kolem 15 až 20 %, což je poměrně
málo vzhledem ke klimatickým a orografickým poměrům. Koeficient ekologické stability území je pro dané
území (k.ú. Dolní Krupá) 0,67, tj. intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným uplatněním
agroindustriálních prvků – krajinný typ B – krajina intermediární, lesopolní (krajina s vyrovnaným vztahem
mezi přírodou a člověkem, masový výskyt přírodních a agrárních, omezený výskyt sídelních a ojedinělý
výskyt industriálních prvků).
Z hlediska způsobu využití území se jedná o lesozemědělskou krajinu (M), charakteristickou střídáním lesních
a nelesních stanovišť a zahrnující i menší vodní plochy, území vesnic a ostatní plochy. Lesy jsou intenzivně
hospodářsky využívány, převažují nepůvodní druhy jehličnanů. Zemědělsky se jedná o krajinu méně
úrodnou, osídlenou až ve středověku, s nutnými značnými energetickými vklady.
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foto: Krajina kolem stavby mezi Havlíčkovým Brodem a Českým Dvorem

K velkým změnám v krajině došlo v období socialismu – jednalo se především o scelování zemědělské půdy
do bloků (z důvodu přizpůsobení krajiny mechanizaci a zároveň odstranění vlastnických hranic), odstraňování
drobných prvků rozptýlené zeleně z krajiny, přeměna travních porostů na ornou půdu a o meliorace půd –
odvodnění pozemků, narovnání a zatrubnění toků. Krajina ztratila velkou část své rozmanitosti a biodiverzity,
snížila se i její estetická hodnota. Důsledkem těchto změn je dnes značné ohrožení zemědělsky obdělávaných
pozemků vodní, ale i větrnou erozí – odnášení nejúrodnějších částí půdy, vymílání erozních rýh, změny
odtokových poměrů, vysušování krajiny v důsledku zrychleného odtoku vody, likvidace stabilních
ekosystémů. Důsledkem používání tzv.velké mechanizace je pak zhutňování půd a následné zamokřování
pozemků, ale i nemožnost touto mechanizací obhospodařovat některé louky, zejména kolem toků, a
následné zarůstání těchto původně travních společenstev vysokobylinnou vegetací, v důsledku splachů
z okolních obhospodařovaných pozemků většinou nitrofilní až ruderální (tužebník, kopřivy, lesknice, rákos,
netýkavka, aj.). V návaznosti na to zmizely (a dále mizí) dříve běžné živočišné i rostlinné druhy typické pro
tuto oblast (např. rosnatka), popř. se nově rozšiřují druhy nepůvodní a agresivní se všemi negativy z toho
plynoucími.
Dnes je tak krajina poměrně značně znehodnocena, zásahy jsou však díky částečné pohledové uzavřenosti
méně viditelné než v otevřené zemědělské krajině.

C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území
Osídlení (historie, využití území)
Záměr je soustředěn ve vrchovinné oblasti s členitým terénem. Region je charakteristický nízkou hustotou
obyvatelstva (ve srovnání s jinými oblastmi ČR) a nízkým znečistěním životního prostředí. V okolí záměru se
nachází město Havlíčkův Brod, které je významným správním a kulturním střediskem regionu. Krajina v trase
záměru za Havlíčkovým Brodem je převážně využívána k zemědělské produkci.
Město Havlíčkův Brod se nachází na řece Sázavě, v členitém prostředí Českomoravské vysočiny. Město bylo
založeno rodem Lichtenburgů v polovině 13. století pravděpodobně v místě původní kupecké osady na tzv.
haberské obchodní stezce. Osada se nacházela v oblasti výskytu a těžby stříbrné rudy. V roce 1278 byla
ustavena správa města vydáním řádu obecního a horního Hynkem z Lichtenburka. Příliv německých horníků
byl příčinou, proč toto město neslo od roku 1310 do poloviny 20. století název Německý Brod. Výhodná
poloha na křižovatce cest zaručila městu od 13. století významné obchodní postavení v regionu
Českomoravské vrchoviny. Město bylo tovněž významným centrem řemeslné a zemědělské výroby.
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Obrázek: Situace záměru na podkladu ortofotomapy zájmového území (měřítko 1 : 25 000)

V 16. století dochází k dalšímu rozvoji města, dochází k posílení opevnění a obyvatelé získávají významná
práva odpovídající městům královským. Statut královského města získává Německý Brod v polovině 17.
století.
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Počátkem 18. století byl ve městě založen augistiánský klášter, řád spravoval od roku 1735 latinskou školu
Carolina, na kterou po jejím zrušení navázalo brodské gymnasium, které vychovalo řadu světově proslulých
osobností jako jsou: Josef Dobrovský, Jan Václav Stamic, Karel Havlíček Borovský, Bedřich Smetana, Jan
Zrzavý a mnoho dalších.
Od poloviny 19. století byl Brod sídlem okresního hejtmanství, soudu a berního úřadu. Byl správním centrem
s městským úřadem a dále se rozrůstal výstavbou nových budov a postupným zakládáním městských a
okresních institucí. Významným impulsem pro další hospodářský a průmyslový rozvoj města bylo v roce 1870
otevření železniční trati do Kolína.
V roce 1990 byl střed města vyhlášen památkovou zónou.
První zmínka o obci Dolní Krupá pochází z konce 13. století. Do poloviny 17. století byla obec ve vlastnictví
rodu Henrichů z Lowenfelsu.
V obci se nachází barokní kostel sv. Víta, je připomínán roku 1307. Kolem roku 1600 byl přestavěn a na
východní straně přistavěna kaple sv. Michala. V letech 1682 - 1694 byl kostel nově vystavěn raně barokně a
roku 1729 k němu byla přistavěna kaple P. Marie. Poslední úpravy jsou z konce 19. století.
Na místě pozdně gotické tvrze byl postaven roku 1670 raně barokní zámek s hospodářským dvorem.
V 18. století byl upravený. V roce 1948 převzal zámek stát. Dnes je v zámku Historické muzeum Dolní Krupé.
V něm je možno vidět archeologické nálezy z hradu Ronovec a národopisnou sbírku.

Hmotný majetek a kulturní památky
Záměr s drobnými odchylkami respektuje trasu stávající komunikace s tím, že dochází k jejímu rozšíření.
Záměr využívá koridoru stávající silnice a není ve střetu se zájmy ochrany kulturních památek a hmotného
majetku.
Kulturní památky v širším okolí záměru jsou soustředěny zejména v intravilánu města Havlíčkův Brod, jehož
historické jádro bylo v roce 1990 vyhlášeno památkovou zónou. Nachází se zde například kostel Nanebevzetí
Panny Marie, morový sloup, budova staré a nové radnice a další historické stavby.
Navržený úsek rekonstrukce silnice II/344 je zahájen při severním okraji města, který zahrnuje novodobou
obytnou, průmyslovou a rekreační zástavbu. Silnice je dále vedena zemědělsky využívanou krajinou, míjí
osadu Český dvůr, která je součástí obce Knyk a je ukončena při okraji obce Dolní Krupá.
V širším okolí komunikace se nacházejí drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní
památky, ale mají svůj kulturní a urbanistický význam, tzv. památky místního významu (drobné sakrální
stavby, kapličky, kříže, kameny), tyto objekty je nutno zachovat, v krajním případě je nutné nalézt jiné
vhodné umístění.
Celé řešené území je nutno považovat za území archeologického zájmu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení
archeologických nálezů a situací.

Hluk
Záměr představuje rekonstrukci stávající silnice II/344. Hladiny hluku v okolí silnice (i záměru) jsou zde proto
dány stávajícím dopravním provozem na silnici.
Okolí záměru je převážně nezastavěné (volná krajina). Lokality, ve kterých dochází ke kontaktu záměru s
chráněným venkovním prostorem resp. chráněným venkovním prostorem staveb, jsou patrné z následujícího
obrázku.
V prostoru Havlíčkova Brodu (území 1 a 2) je chráněný venkovní prostor tvořen zahrádkářskými osadami s
četnými drobnými objekty (chatkami) nacházejícími se rozptýleně po obou stranách silnice II/344, v
některých případech v úzkém kontaktu se silnicí.
V osadě Český Dvůr (území 3) se nachází rozptýlená zástavba jedno až dvoupodlažních obytných domů,
domy jsou situovány částečně v bezprostředním kontaktu se silnicí.
V prostoru samoty v k.ú. Dolní Krupá (území 4) se nachází dva obytné objekty, které jsou situovány v
bezprostředním kontaktu se silnicí.
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Obrázek: Území kontaktu přeložky silnice s chráněným venkovním prostorem (bez měřítka)

Základní hygienický limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) je překročen ve vzdálenosti do cca 30 metrů od hrany
silnice. Ve větších vzdálenostech je již tento limit dodržen. Limit korigovaný pro starou hlukovou zátěž LAeq,T
= 70/60 dB (den/noc) je dodržen již v těsné blízkosti komunikace, do cca 5 metrů od hrany silnice
(oboustranně).
Podrobnější údaje lze vyhledat v hlukové studii, která je doložena v přílohové části tohoto oznámení.
Za účelem ověření stávající hlukové zátěže bylo v rámci tohoto oznámení provedeno měření hluku z dopravy
v lokalitě č. 3 – RD č.p. 109 v osadě Český Dvůr. Výsledky měření jsou uvedeny v následující tabulce,
kompletní protokol o měření hluku je součástí přílohy č. 3 (Hluková studie).
Měřící interval

7:30 – 8:30

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku

Počet vozidel

LAeq, 1hod (dB)

Lehká dooprava

Těžká doprava

66,8

277

8

8:30 – 9:30

66,9

260

11

14:00 – 15:00

64,2

295

4

15:00 – 16:00

65,3

281

8

22:00 – 23:00

56,9

37

0

23:00 – 24:00

52,1

9

0

4:00 – 5:00

56,3

29

1

5:00 – 6:00

64,7

209

5
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Dopravní infrastruktura
Silnice II/344 v úseku Havlíčkův Brod - Dolní Krupá je krajskou silnicí 2. třídy. Začíná v Havlíčkově Brodě na
křižovatce se silnicí I/38 (severovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu), pokračuje do Horní Krupé (konec
posuzovaného úseku) a dále na Chotěboř a Nasavrky, kde končí napojením na silnici I/37.
Silnice má dvoupruhové uspořádání, směrové, výškové a šířkové poměry odpovídají historickému vývoji
silnice a vyskytuje se zde proto řada liniových i bodových závad. Parametry silnice neodpovídají platným
projekčním normám pro projektování pozemních komunikací. To je důvodem pro realizaci záměru.
Stavebně technický stav silnice je podmínečně vyhovující, s občasnými výtluky.
Intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území jsou znázorněny na následujícím obrázku, detaily
jsou shrnuty v následující tabulce.
Obrázek: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti - ŘSD ČR, 2005 (bez měřítka)

Výsledky sčítání dopravy na silnici II/344 [vozidel/24 h]
Rok
2005

Profil
5-2950

Nákladní
421

Osobní
2195

Motocykly
13

Celkem
11 139

Zdroj: ŘSD ČR, 2005

Očekávané intenzity dopravy na silnici II/344 pro výhledové časové období jsou shrnuty v následující
tabulce.
Prognóza intenzit dopravy na silnici II/344 [vozidel/24 h]
Rok
2010
2020
2030

Profil
5-2950
5-2950
5-2950

Těžká
564
700
820

Osobní
2 766
3 375
3 960

Motocykly
12
11
11

Celkem
3 342
4 086
4 791

Zdroj: Koeficienty růstu silniční dopravy, ŘSD ČR, 2005

Na intenzity dopravy na silnici II/344 nemá realizace záměru vliv, očekávané intenzity jsou shodné pro
případ realizace i nerealizace záměru.
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Situace záměru na podkladu základní silniční mapy je patrná na následujícím obrázku.
Obrázek: Situace záměru na podkladu silniční mapy (měřítko 1 : 50 000)

Územní plánování
Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací dotčených obcí (Havlíčkův Brod, Knyk, Dolní Krupá).
Havlíčkův Brod
Na území města Havlíčkův Brod platí územně plánovací dokumentace Územní plán sídelního útvaru Havlíčkův
Brod, který byl schválen dne 26.6.1995 usnesením č. 196 Městského zastupitelstva. Územní plán respektuje
stávající silnici II/344 a navrhované úpravy komunikace v k.ú. Havlíčkův Brod lze z územního hlediska
považovat za možné.
Knyk
Obec Knyk (k.ú. Knyk a k.ú. Český Dvůr) nemá v současné době schválenou územně plánovací dokumentaci.
Ve zpracovávaném návrhu ÚP je silnice respektována a záměr tedy není v rozporu se zájmy územního
plánování.
Dolní Krupá
Obec Dolní Krupá (k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu) nemá v současné době schválenou územně
plánovací dokumentaci. Ve zpracovávaném návrhu ÚP je silnice respektována a záměr tedy není v rozporu se
zájmy územního plánování.
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
Výstavba komunikací a následný automobilový provoz obecně má většinou významné negativní dopady na
životní prostředí. Realizace silnic vyžaduje rozsáhlé zábory půdy, často i smýcení lesních porostů, kácení
rozptýlené zeleně (dřevin rostoucích mimo les) a může být provázena destrukcí cenných biotopů.
V zastavěných částech měst a obcí lze očekávat demolice objektů a může představovat významný zásah do
funkčních vztahů v území. Při výstavbě silnic dochází k přesunu velkých objemů výkopových zemin, ornice a
stavebních materiálů.
Automobilový provoz na silnicích ovlivňuje okolí hlukem a emisemi znečišťujících látek z motorů dopravních
prostředků. Dešťové vody odnášejí z povrchu vozovky látky do okolního terénu, které se dále dostávají do
půdy a do podzemních a povrchových vod. V případě zářezu může být ovlivněna hladina podzemních vod.
Silnice představuje umělý geomorfologický prvek v krajině, který může významně ovlivnit estetické hodnoty
krajiny. Silnice představuje významnou liniovou bariéru, která může zkomplikovat až znemožnit pohyb
člověka a živočichů v krajině.
Uvedené negativní vlivy nelze u žádné stavby silnice zcela vyloučit, lze je pouze do určité míry minimalizovat
vhodným výběrem trasy a vhodným technickým řešením silnice (násypy, zářezy, mosty, tunely, podchody a
nadchody atd.).
V případě hodnoceného záměru jsou tyto vlivy v převažující míře již součástí stávajícího stavu. Záměrem je
rekonstrukce stávající silnice II/344 v její současné trase, s malou mírou směrových a výškových úprav.
Rekonstrukcí dojde ke zlepšení technických parametrů silnice, obnově kvality povrchu a k rozšíření silnice o
cca o 0,5 – 1 m. Očekávanými důsledky realizace záměru je zvýšení bezpečnosti dopravy. Navýšení
stávajících intenzit dopravního proudu není očekáváno.

D.I.1. Vlivy na zdraví a veřejné zdraví, sociální a ekonomické dopady
V souvislosti s provozem siničních komunikací lze obecně považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která
mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Realizace záměru je bez negativních výstupů, které by mohly ovlivnit lidské zdraví. Jedná se o rekonstrukci
povrchu stávající komunikace bez předpokladu významného navýšení stávajícího provozu.
Intenzita stávajícího provozu po komunikaci je relativně nízká, jedná se o místně významnou komunikaci
sloužící převážně k dopravní obsluze přilehlých obcí, bez významného podílu tranzitní dopravy.
Záměr předpokládá rozšíření stávající silnice, obnovu jejího povrchu a výstavbu chodníků v obcích. Z hlediska
bezpečnosti dopravy a s ní spojeným rizikem dopravních úrazů je realizace záměru přínosem oproti
stávajícímu stavu.
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Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit významné negativní
důsledky na veřejné zdraví.


Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládána žádná významná změna vůčí stávající imisní zátěži
ani vůči nulové variantě. V blízkém okolí stavby není očekáváno překračování imisních limitů vlivem
provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu předpokládány.



Z hlediska hlukové zátěže je nutno konstatovat, že základní hygienický limit LAeq,T = 60/50 dB
(den/noc) je prokazatelně dodržen ve vzdálenosti cca 30 metrů od hrany silnice a více. Limit
korigovaný pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je potom prokazatelně dodržen ve
všech chráněných venkovních prostorech resp. chráněných venkovních prostorech staveb v kontaktu
se silnicí. Situace je však historicky vzniklá a navržený záměr tuto situaci spíše zlepšuje (vzhledem k
předpokládané lepší kvalitě vozovky s nižší emisí hluku). Významné negativní důsledky na veřejné
zdraví a obyvatele nejsou očekávány.



Významné znečištění povrchových a podzemních vod není očekáváno, rovněž není pravděpodobná
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních nebo
povrchových vod nebo zemědělských plodin lze prakticky vyloučit.



Záměr nevede k bezprostřednímu zvýšení počtu vozidel pohybujících se po silnici II/344 ani po
dalších komunikacích v území. Nevytváří novou alternativní trasu pro realizaci jiných než v území již
existujících dopravních vztahů. Nebude mít proto za následek změnu v dopravním zatížení území.
Realizace povede ke zvýšení bezpečnosti a snížení rizika úrazů všech účastníků dopravy (včetně
pěších a cyklistů).



Záměr je situován převážně na území již ovlivněné antropogenní činností (stávající dopravní plochy,
zemědělská půda). Z celkového pohledu lze očekávat zlepšení faktorů pohody u většiny obyvatel
dotčených obcí.

Z hlediska sociálních dopadů se jedná aktivitu, která není významná jako přímá nabídka pracovních míst.
Pozitivním přínosem je zvýšení komfortu dopravy po nově rekonstruované komunikace, kterou budou užívat
převážně místní obyvatelé.
Vliv na obyvatele a veřejné zdraví lze souhrnně hodnotit z hlediska významu na negativní, z hlediska velikosti
jako nízké beze změny oproti stávajícímu stavu, rozsahem jako lokální. Pozitivním aspektem je zvýšení
bezpečnosti pro automobilovou, pěší i cyklistickou dopravu.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší
V průběhu výstavby bude pravděpodobně záměr lokálním zdrojem prachu. Trvání emise však bude omezeno
pouze na úvodní etapu výstavby, kdy budou prováděny demolice a zásahy do terénu, a bude omezena
pouze na suché dny.
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při
provozu spalovacích motorů vozidel využívajících předmětnou komunikaci.
S ohledem na prakticky shodnou trasu silnice i prakticky stejné intenzity dopravy není očekávána zásadní
změna imisní zátěže oproti stávajícímu stavu, lze pouze předpokládat mírný pokles emise škodlivin vyvolaný
lepší plynulostí jízdy. Pro vyhodnocení podílu hodnocené silnice na celkové imisní zátěži hodnoceného území
byla zpracována rozptylová studie dle metodiky SYMOS 97.
Výsledky výpočtu rozptylové studie jsou prezentovány na následujících obrázcích.
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Oxid dusičitý NO2

maximální hodinové koncentrace (µg.m-3)

průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace NO2 bude dosahována podél
trasy silnice a bude dosahovat hodnot do 3 µg.m-3, tedy cca 8 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). S rostoucí
vzdáleností od komunikace bude příspěvek imisní zátěže nižší.
Maximální hodinové koncentrace NO2 budou dosahovány v ose komunikace. Vypočtené koncentrace dosahují
hodnot do 20 µg.m-3, tedy do 10 % imisního limitu (LVh=200 µg.m-3). V prostoru nejbližší obytné zástavby
bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru dosahovat méně než 20 µg.m-3, tedy méně než 10%
imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).
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Tuhé látky frakce PM10

maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace PM10 bude dosahována podél
trasy silnice a bude dosahovat hodnot do 0,1 µg.m-3, tedy cca 0,3 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
S rostoucí vzdáleností od komunikace bude příspěvek imisní zátěže nižší.
Maximální 24hodinové koncentrace budou dosahovány v ose komunikace. Vypočtené koncentrace dosahují
hodnot do 1,5 µg.m-3, tedy do 3 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3). V prostoru nejbližší obytné zástavby
bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru dosahovat méně než 1,5 µg.m-3, tedy méně než 3%
imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3).
Jak již bylo uvedeno výše, poloha komunikace ani intenzita dopravy na silnici se v důsledku uvažované
stavby zásadně nemění, proto se prakticky nemění ani stávající celková imisní zátěž hodnoceného území.

Vlivy na klima
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Vlivy automobilového provozu na řešeném úseku silnice II/344 na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze
považovat z hlediska významu za negativní, velikostí jako nízké, rozsahem za místní. Vliv vlastního záměru
lze pak hodnotit jako nulový. Překračování imisních limitů v zájmovém území vlivem navržené stavby není
pravděpodobné. Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou
očekávány.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci, ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vliv hluku
Pro vyhodnocení vlivů hluku je v rámci zpracování tohoto oznámení provedena hluková studie (doložena v
přílohové části oznámení), na kterou v podrobnostech odkazujeme. Její závěry jsou shrnuty v následujícím
textu.
Umístění a technické řešení rekonstrukce silnice II/344 v úseku Havlíčkův Brod - Dolní Krupá splňuje
požadavky protihlukové ochrany. Ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou dodržena a požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo
nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou dosažitelné.
Základní hygienický limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) je prokazatelně dodržen ve vzdálenosti cca 30 metrů
od hrany silnice a více. Limit korigovaný pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je potom
prokazatelně dodržen ve všech chráněných venkovních prostorech resp. chráněných venkovních prostorech
staveb v kontaktu se silnicí.
Situace v území je historicky vzniklá. Chráněné objekty se nachází v bezprostředním kontaktu se silnicí.
Výstavbou záměru (přeložka silnice II/344) nedochází ke změně kategorie, osy ani nivelety silnice. Záměr
hlukovou situaci v území nemění resp. spíše zlepšuje (vzhledem k předpokládané lepší kvalitě vozovky s nižší
emisí hluku). Nedochází ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v
chráněném venkovním prostoru. Korekce pro starou hlukovou zátěž proto zůstává (ve smyslu nařízení vlády
č. 148/2006 Sb.) zachována.
Na základě provedeného místního šetření lze mít za prokázané, že neexistuje technické řešení, které by
zajistilo dodržení základního hygienického limitu LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) ve venkovním prostoru objektů.
Případné protihlukové stěny (předpokládané výšky min. cca 3 až 4 metry) by musely být umístěny
bezprostředně před fasádami domů, což by omezilo jejich osvětlení a oslunění, nehledě na nezbytnost zajistit
příjezd k domům, tj. stěna by musela být u vjezdů přerušena, což by její protihlukový účinek znehodnotilo.
Z výše uvedených důvodů je v daném případě aplikovatelný limit korigovaný pro starou hlukovou zátěž LAeq,T
= 70/60 dB (den/noc), tento limit je prokazatelně dodržen ve všech výpočtových bodech bez dalších
opatření.
Pokud jde o variantu nulovou, tedy nerealizaci záměru, hluková situace by byla obdobná (či, vzhledem k
horší kvalitě stávající silnice, spíše nevýznamně horší) jako při realizaci záměru.

Vliv vibrací
Záměr zaručuje eliminaci potenciálních vlivů dopravních vibrací. Oproti současnému stavu přitom dochází
spíše ke zlepšení (z důvodu lepší kvality nové vozovky).

Vliv záření a dalších fyzikálních faktorů
Vlivy záření nebo dalších fyzikálních faktorů nepřicházejí u posuzované stavby v úvahu.

Vlivy v průběhu výstavby
Okolí staveniště je většinou nezastavěné (volná krajina), ke styku s hlukově chráněnými prostory dochází v
prostorech zahrádkářské kolonie, obci Český Dvůr a samoty v k.ú. Dolní Krupá (viz výše). Jde převážně o
objekty, nacházející se historicky v těsném sousedství silnice II/344.
Hluk v období výstavby je řešitelný v rámci platné legislativy, pro období provádění stavebních prací jsou
požadována tato opatření:
 v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost,
 v brzkých ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně
vyloučen provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače,
kompresory, hydraulická a/nebo elektrická kladiva případně jiné) v blízkosti obytných objektů.
Navržený záměr respektuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný
venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou dosažitelné.

STRANA 49 z 68

SILNICE II/344 HAVLÍČKŮV BROD – CHOTĚBOŘ, ÚSEK č. 1 HAVLÍČKŮV BROD – DOLNÍ KRUPÁ
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako
nízké, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
Trasa komunikace je vedena v celé své délce povodím toku Sázavy hydrologické pořadí povodí č. 4-09-01. Z
dílčích povodí je silnice vedena v povodí Cihlářského potoka (4-09-01-072), Břevnického potoka (4-09-01042) a jeho pravostranného přítoku - Krupského potoka (4-09-01-041). Území přiléhající k trase silnice
komunikace je odvodňováno drobnými přítoky výše uvedených toků. Uvedené toky a jejich přítoky budou
recipienty srážkových vod zachycených na povrchu tělesa komunikace.
Pozice komunikace vůči povodím drobných toků a místa křížení trasy komunikace s povrchovými toky jsou
popsány v části C oznámení.
Silnice je vedena v koridoru stávající komunikace II/344 s minimálními úpravami. V důsledku rozšíření
koruny silnice dojde k navýšení její zpevněné plochy na úkor plochy kryté vegetací. Tyto plochy jsou
v současné době odvodňovány z větší části evapotranspirací (odpar a spotřeba vegetace), z menší části
infiltrací do podzemí nebo převedením srážek povrchovým a podpovrchovým odtokem do povrchového toku.
Po rozšíření tělesa komunikace budou srážkové vody z povrchu silničního svršku svedeny postraními příkopy
a silničními propustky přímo do vodních toků. Důsledkem rozšířené zástavby v trase bude zamezení vsaku
srážkových vod na nově zabrané ploše a převedení cca 80% objemu těchto srážek přímo do povrchových
toků. Na zájmovém území dojde proto po realizaci stavby ke zvýšení podílu povrchového odtoku na úkor
odparu a dotace podzemních vod.
Hrubý odhad navýšení celkového ročního objemu odtoku srážkových vod z komunikace a jeho rozložení
podle povodí drobných toků v trase je uveden v části B. Celkový odtok z povrchu komunikace celé délky
posuzovaného úseku činí v současné době v průměrném klimatickém roce činit cca 16.000 m3, tomu
odpovídá průměrný odtok ve výši 0,51 l.s-1. Realizací záměru dojde k navýšení odtoku z komunikace o cca
4.000 m3 v průměrném klimatickém roce, což představuje navýšení průměrného odtoku o 0,13 l.s-1.
vlivy na jakost povrchových vod
Kvalita povrchových vod vlivem provozu po komunikacích je ovlivňována:
−
−
−

chronickým znečištěním způsobeným běžným silničním provozem,
sezónním znečištěním v důsledku používání chemických prostředků zimní údržby,
havárií vozidla spojenou s únikem ropných nebo jiných nebezpečných látek.

Hlavní charakteristiky ovlivňující znečištění srážkových vod z pozemních komunikací lze rozdělit do čtyř
skupin:
−
−
−
−

konstrukce vozovky a vybavení komunikace,
konstrukce vozidel,
média pro pohon, mazání a údržbu vozidel,
zimní údržba komunikací.

V následujících tabulkách je pro základní orientaci vypočítán průměrný příspěvek znečistění dešťových vod
z komunikace k celkové zátěži toku. Jako vstupní hodnoty jsou uvažovány údaje o spotřebě posypové soli
v zimním období (uvedeno v části B oznámení).
−

Odtok dešťových odpadních vod z vozovky nemá charakter průběžného vypouštění jako u odpadních
vod městských a průmyslových. Vypouštění je nárazové a je závislé na době trvání srážky, v zimním
období pak na výšce sněhové pokrývky a na teplotě.
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−

Odtok dešťových vod z komunikace je úměrný objemu dešťových srážek, kterými je obdobnou
měrou ovlivňován recipient.

−

Nárazově může dojít k velkému (až 20-ti násobnému oproti průměrným hodnotám) krátkodobému
zvýšení chloridů ve vodách odtékajících ze silnice, které však má krátké trvání a neprojeví se
podstatně na kvalitě vody v toku.

V následující tabulce je pro základní orientaci vypočítán průměrný příspěvek znečistění dešťových vod
z komunikace k celkové zátěži povrchových vod oblasti. Příspěvek je vypočítán podle povodí jednotlivých
recipientních toků pro stávající stav a pro navýšení v důsledku realizace záměru.
Množství Cl odváděného z komunikace

hydrologické název toku
pořadí

odnos Cl- - kg/zimní období

odnos Cl- - g.s-1

stávající

výhled

navýšení

stávající

výhled

navýšení

1-09-01-072 Cihlářský potok

5132

6417

1285

0,33

0,41

0,08

1-09-01-042 Břevnický potok

2343

2930

587

0,15

0,19

0,04

1-09-01-041 Krupský potok

3548

4435

887

0,23

0,28

0,05

11023

13781

2759

0,71

0,876

0,17

celkem:
1-09-01

Sázava

Uvažované celkové navýšení hmotového toku Cl- představuje při průtocích v recipientních tocích v řádu
desítek l.s-1 řádově max. 101 mg.l-1. V řece Sázavě, která je konečným recipientem povrchových vod v území,
bude projev znečistění z nové stavby neznatelný.
Se silniční dopravou je obecně spojeno riziko úniku závadných látek v důsledku dopravní nehody. Ve většině
případů se jedná o ropné látky v objemu max. desítky litrů. V případě havarijního úniku na komunikaci je
převážná část úniku obvykle zachycena travnatým pásem při okraji komunikace. V případě úniku většího
rozsahu nebo při podpoře úniku srážkovou vodou může dojít k zasažení povrchového toku.

Vlivy na podzemní vody
vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Možné ovlivnění hladiny podzemních vod lze obecně očekávat v místech zářezů, které mají při zasažení
hladiny podzemní vody drenážní účinek s následným snížením hladiny podzemní vody v okolí komunikace,
urychleným odtokem podzemních vod a lokální změnou směru proudění podzemní vody. I když často nejsou
v zářezech větší výrony podzemních vod patrné, dochází v okolí zářezů ke snížení hladiny podzemní vody
nebo alespoň ke snížení vlhkosti. Snížení hladiny podzemní vody se může projevovat rovněž na dosažitelnosti
vlhkosti pro vegetaci.
Záměr předpokládá vybudování zářezu s hloubkou až 2 m v úseku okolo cca km 3,9 až 4,4 a dále v km 4,5 –
4,8. Protože se jedná o úseky vedené ve svahových partiích, ve směru spádnice a v oblasti hydrologického
rozvodí, není předpokládán výskyt významného mělkého zvodnění, které by mohlo být výstavbou zářezu
ovlivněno. Rovněž hydrogeologickými vrty hloubenými v údolí drobného toku na úrovni km 3,75 (Němec
1989) bylo mělké zvodnění slabé vydatnosti zastiženo v hloubkách 4,5 a 24 m pod úrovní terénu.
Z uvedených údajů je pravděpodobné, že v úsecích vedených zářezem dojde k zahloubení komunikace bez
zasažení hladiny podzemní vody, narušení hydrogeologických charakteristik není proto očekáváno.
Záměr nepředpokládá narušení hydrogeologických charakteristik čerpáním podzemní vody nebo zasakováním
vod do podzemí.
vlivy na kvalitu podzemních vod
Přímé ovlivnění kvality podzemních vod srážkovou vodou z povrchu silnice není předpokládáno, srážková
voda z komunikace bude vypouštěna výhradně do povrchových toků. Případné ovlivnění podzemních vod lze
uvažovat pouze jako nepřímé (např. břehovou infiltrací) a nevýznamné, vypouštění srážkových vod do
vodotečí zajišťuje v době dešťů rychlý transport případných škodlivin mimo zájmové území.
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Nelze zcela vyloučit možnost určitého zvýšení koncentrací chloridů v podzemní vodě v důsledku zimní údržby
silnice. Určité množství posypových solí, resp. vody s obsahem chloridů, je rozstřikováno vozidly do okolí
komunikace, takže se mohou infiltrací přes horninové prostředí proniknout do podzemních vod.
Se silniční dopravou je obecně spojeno riziko úniku závadných látek v důsledku dopravní nehody. Ve většině
případů se jedná o ropné látky. Ohrožení podzemních vod v důsledku dopravní nehody je sníženo způsobem
odvodnění komunikace, které je řešeno vypouštěním do povrchových toků.

Vlivy na vodní zdroje
Povrchové ani podzemní zdroje pitné vody nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Navrhovaným záměrem prakticky nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky širšího
okolního zájmového území.
Vliv na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit významem jako negativní,
velikostí jako velmi nízký až zanedbatelný.
Vliv na podzemní vody lze souhrnně hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako velmi nízký až
zanedbatelný.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

D.I.5. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu v případě navržené komunikace dány záborem plochy půd zařazených do
zemědělského půdního fondu (ZPF), pozemkům určených k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním její kvality.
Vlastní záměr bude realizován na pozemcích zařazených převážně do I. a II. třídy ochrany půdy (cca 60 %
dotčených zemědělských pozemků), s dobrou až vysokou produkční schopností.
Při rekonstrukci silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, úsek č. 1 (od křižovatky se silnicí I/38
v Havlíčkovém Brodě po začátek obce Dolní Krupá) dojde trvalému záboru zemědělského půdního fondu
(ZPF) o výměře 36 663 m2 a dočasnému záboru o výměře 13 020 m2. Rovněž dojde k trvalému záboru
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a to o výměře 3 050 m2. Přehledy záborů pozemků dle
katastrálních území jsou uvedeny v projektové dokumentaci jak v tabulkové tak v grafické podobě.
Celková plocha trvalých záborů ZPF je předběžně stanovena na cca 36 663 m2, a trvalého záboru PUPFL na
3 050 m2.
Před výstavbou bude provedeno trvalé vynětí pozemků ze ZPF. Skrytý půdní profil bude mimo jiné využit pro
finální terénní úpravy a ozelenění svahů.
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při rekonstrukci a výstavbě
objektů nepředpokládá negativní vliv. Případná kontaminace náhodným únikem ropných látek ze stavebních
mechanismů bude řešena vybagrováním, odvozem a následnou odbornou likvidací.
Vlivy na půdu lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí nízké až střední, rozsahem lokální.
Významné (relevantní) negativní vlivy na půdu nejsou očekávány.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Ovlivnění horninového prostředí je při výstavbě komunikací obecně spojeno s nutností provádění terénních
úprav tak, aby byly zachovány výškové charakteristiky trasy na úrovni odpovídající návrhovým parametrům
dané komunikace. Zářezy a náspy, které je nutné v trase vybudovat, pak mají lokální vliv na morfologii
terénu, kdy je přirozený charakter terénu narušen atropogenními tvary tělesa komunikace.
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V případě rekonstrukce silnice II/344 jsou takové vlivy potlačeny vedením trasy v koridoru stávající silnice
bez výrazných terénních úprav, pouze v úseku mezi km cca 3,9 a 4,8 se navrhuje realizace zářezu do
hloubky max. 2 m.
Z hlediska dopadů na horninové prostředí může dojít v místě možného zářezu k narušení přípovrchových,
převážně kvartérních, vrstev horninového prostředí a přemístění vytěženého materiálu na jiné místo (terénní
úpravy na jiném místě).
Terénní úpravy nemají z hlediska horninového prostředí významný negativní dopad, mohou však být
doprovázeny ovlivněním odtokových poměrů, případně hydrogeologických poměrů.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu znatelně ovlivněna, chronické znečistění ze silniční
dopravy je odvedeno povrchovými toky bez významné možnosti akumulace v zeminách nebo hlubších
vrstvách horninového prostředí. Se silniční dopravou je obecně spojeno riziko kontaminace horninového
prostředí a podzemní vody nebezpečnými látkami v důsledku dopravní nehody.

Vlivy na nerostné zdroje
Trasa komunikace nezasahuje na území ložisek nerostných surovin ani chráněná ložisková území, vedení
komunikace je bez střetů se zájmy ložiskové ochrany a hodnocenou stavbu lze hodnotit jako stavbu bez
přímých vlivů na nerostné suroviny.
Hodnocená stavba bude vyžadovat zajištění materiálu pro výstavbu silničního svršku. V souvislosti s
rozsahem záměru nejsou předpokládány významné nároky na dodávku surovin..

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto složku
prostředí nejsou očekávány.
Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze s ohledem na charakter území zcela
vyloučit. Preventivním opatřením je představební průzkum a odborný dozor zejména v etapě terénních prací.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí
nízké, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.7. Vlivy na živé složky přírody
Uvažovaná stavba není novou výstavbou v nedotčeném území, ale stavbou nahrazující stávající silnici
nevyhovujících parametrů. Dojde tedy ke zlepšení technického stavu silnice (úprava poloměrů, výškové
vyrovnání, kvalitní povrch vozovky) a tím k předpokládanému mírnému snížení emisí z výfukových plynů
v důsledku plynulejšího provozu a nepochybně ke snížení hluku z projíždějících vozidel.
Negativem stavby je nutnost vykácet velké množství dřevin (610 ks dřevin – 785 kmenů a 731 m2 keřů), a to
stromořadí i náletů keřovitého a stromového charakteru. Průzkumem však bylo zjištěno, že většina stromů je
ve špatném stavu, neboť se nacházejí velmi blízko silnice, někdy přímo na hraně vozovky. Jsou proto
mechanicky poškozeny, a to do značné hloubky a řada z nich je na konci životnosti (některé již byly od doby
provedení dendrologického průzkumu odstraněny z důvodu havarijního stavu – zlomy, rozštípnutí kmene,
pokročilá hniloba). Částečnou kompenzací bude nová výsadba, která časem plně nahradí odstraněné dřeviny.
Nová výsadba bude provedena v dostatečném odstupu od silnice (z důvodu bezpečnosti provozu i z důvodu
ochrany dřevin) a bude provedena i v úsecích, kde se dnes žádné dřeviny nenacházejí.
Výstavbou budou dotčeny také lesní pozemky a porosty na nich. Porosty jsou však většinou velmi mladé
(s výjimkou jednotlivých ponechaných stromů), takže nedojde k větším škodám na lese z důvodu
předčasného smýcení porostu. Záborem lesních pozemků a likvidací porostů nedojde vzhledem k věku ani
k otevření porostních stěn a hrozbám škod větrem – relativně větší porosty dotčené stavbou jsou za Českým
Dvorem, kde je porost kolem silnice převážně vytěžen a nově osázen, a dále v úseku u odbočky na obec
Chrást, kde je mladý les a bezlesí, popř. nálety, na násypu silnice, rekonstruované v nedávné době.
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Všechny klasifikované porosty jsou podle genetické klasifikace v kategorii C, tj. jedná se o porosty průměrné
hospodářské hodnoty a méně uspokojivého zdravotního stavu. Z hlediska ochrany lesa lze tedy konstatovat,
že přímo dotčeny budou běžné porosty nijak výjimečných kvalit a kromě vlastních záborů nebude okolní les
prakticky nijak negativně ovlivněn.
Na faunu by stavba neměla mít prakticky žádný vliv, neboť silnice zde dnes existuje a kromě změny
parametrů se na ní téměř nic nezmění. Naopak tam, kde se budou budovat nové propustky a mosty, dojde
ke zlepšení prostupnosti silnice pro živočichy (propustek nebo mostek musí být dimenzován tak, aby kromě
koryta toku při normálním průtoku umožnil průchod živočichům, tj. vedle koryta toku musí být pod mostem
suchá lavice, která umožní průchod suchozemským tvorům). Mírný záporný vliv může snad představovat
předpokládané zvýšení průjezdové rychlosti, které může mít za následek zvýšené riziko střetu se zvířaty a
jejich následného usmrcení. Mírný negativní vliv (ale pouze dočasný) bude mít stavba na vodní živočichy a
obojživelníky v době stavby, při výstavbě nových propustků.
Záměr bude realizován převážně na ekologicky nestabilním území (stávající komunikace, zemědělská půda).
V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Vlivy na prvky ÚSES
Záměr rekonstrukce silnice se dotýká prvků územního systému ekologické stability místní úrovně. Jde o
lokální biokoridory křižující stávající komunikaci, lokální biocentra v blízkosti trasy komunikace a interakční
prvky křižující nebo lemující komunikaci.
Vzhledem k existenci stávající komunikace nedojde realizací záměru k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění
prvků územního systému ekologické stability lokální úrovně. U křižujících prvků LBK č. 3 (km 0,0 – 0,2); IP
(km 0,6); LBK č. 9 (km 3,0); LBK č. 20 (km 3,7) zůstává v podstatě zachován současný stav. V případě
rozšíření vozovky a budování zářezů nebo násypů může být průchodnost biokoridoru mírně zhoršena,
nicméně vzhledem k parametrům komunikace nejde o zásadní zhoršení stavu. Nově navrhované propustky
z hlediska migrační propustnosti na dotčených lokálních biokoridorech v podstatě zachovávají současný stav
bez podstatného zlepšení či zhoršení, navíc se jedná o propustky pod tělesem komunikace v plochém terénu
nebo v zářezu, které nemohou plnit migrační funkci pro větší živočichy.
LBK č. 3 (km 0,0 – 0,2)

zachování současného stavu, výškově beze změny, šířkově rozšíření na
stranu rybníka
vliv na LBK minimální, funkce nebude významněji dotčena

LBK č. 9 (km 3,0)

zachování současného stavu, výškově beze změny, šířkově rozšíření tělesa
komunikace vpravo
vliv na LBK minimální, funkce nebude významněji dotčena

LBK č. 20 (km 3,7)

zachování současného stavu, komunikace na mírném násypu vůči
stávajícímu stavu, šířkově beze změny
vliv na LBK minimální, funkce nebude významněji dotčena

Lokální biocentra a interakční prvky v okolí trasy nejsou prostorově ani funkčně dotčeny.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí nízké, rozsahem lokální.
Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr zasahuje na plochy významných krajinných prvků „ze zákona“: les, vodní tok a údolní nivy toků,
rybník. Prostorově budou dotčeny prvky křižující komunikaci (vodní toky a údolní nivy) a dále plochy lesa
zabírané rozšířením komunikace. Vodní toky budou vzhledem k existenci současné komunikace dotčeny
minimálně, v případě ploch lesa se jedná o úzký pruh podél rozšiřované komunikace navíc s nízkou přírodní
hodnotou.
Ekologicko-stabilizační funkce dotčených významných prvků nebude negativně dotčena za předpokladu
důsledného zajištění ochrany vod a půdního povrchu zejména v etapě výstavby komunikace.
Registrované VKP nejsou záměrem přímo ani zprostředkovaně ovlivněny.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako negativní, velikostí jako nízké až střední, rozsahem lokální.
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Vlivy na zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území vymezená v zájmovém území záměru nejsou záměrem dotčena ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně. ZCHÚ tedy nebudou záměrem ovlivněna a vlivy v tomto směru lze hodnotit
jako nulové.
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Na základě předběžného projednání na příslušném krajském úřadu nebylo požadováno provedení posouzení
podle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (viz stanovisko KÚ kraje Vysočina v příloze č. 4). Také dle
názoru zpracovatelů oznámení nemohou být nejbližší evropsky významné lokality ani ptačí oblasti
posuzovaným záměrem ovlivněny.
Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a území ochrany přírody lze hodnotit z hlediska významu jako negativní,
velikostí nízké až střední, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na živé složky přírody
přírodní nejsou očekávány.

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce stávající silnice) bude mít realizace stavby jen malý vliv na
krajinu, a to dočasný. K další fragmentaci krajiny zde nedojde. Průběh silnice krajinou se nezmění, dojde
však k vykácení části zeleně kolem ní a tím ke změně pohledů a průhledů krajinou. Odstraněná zeleň však
bude nahrazena novými výsadbami, takže po několika letech (řádově jednotky až desítky let podle druhu
dřeviny) dojde k obnovení dřívějšího stavu. Ve výsledném stavu by měl být vliv na krajinu a krajinný ráz
kladný díky obnově starých a výsadbě nových porostů.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr nevyvolá žádné negativní dopady
na stávající krajiné struktury a charakteristiky. Realizace záměru nepotlačuje kulturně celostátně nebo
regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky
krajiny. Celkově se jedná z hlediska významu o vliv negativní, velikostí nízký, rozsahem lokální.

D.I.9. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr je stavbou dopravní, jejím účelem je optimální plnění dopravních funkcí včetně požadavků na
bezpečnost dopravy. Tato podmínka je splněna návrhem technického řešení komunikace ve smyslu platných
projekčních norem. Realizací záměru dojde k zlepšení technických parametrů silnice II/344 a tím i dopravněbezpečnostní situace.
Záměr nevede k bezprostřednímu zvýšení počtu vozidel pohybujících se po silnici II/344 ani po dalších
komunikacích v území. Nevytváří novou alternativní trasu pro realizaci jiných než v území již existujících
dopravních vztahů. Nebude mít proto za následek změnu v dopravním zatížení území.
Údaje o stávajících a prognózovaných intenzitách dopravy jsou uvedeny v části C oznámení, kapitole II.6.
"Ostatní charakteristiky zájmového území".
V průběhu výstavby bude doprava časově omezena na dobu jejího provádění (cca 2 roky). Při výstavbě bude
nutná uzavírka silnice, výluka bude řešena objížďkami po okolních komunikacích. Vzhledem k poměrně
nízkému dopravnímu zatížení a dočasnosti objížďky nejde o významný vliv.
Z hlediska vlastní dopravní stavby lze vlivy vyvolané rekonstrukcí silnice hodnotit jako pozitivní, středně
významné, místního rozsahu.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny jako prakticky nulové, beze změny současného
stavu. Významné (relevantní) negativní vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu nejsou očekávány.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice
Záměr nepředpokládá dotčení hmotného majetku, stavba nevyžaduje provádění demolic, nebudou dotčeny
pozemky obytné zástavby.
Záměr předpokládá obnovu poškozeného povrchu stávající komunikace, realizací dojde ke zvýšení hodnoty
dopravní trasy.
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Rekonstrukcí silnice II/344 nebude zasažena žádná nemovitá kulturní památka. Na lokalitu záměru nejsou
vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události, místo spojené s
významnou osobou. Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při rozšiřování silnice nelze na
nezastavěných plochách vyloučit. Z tohoto důvodu bude třeba zajistit v průběhu výstavby odborný
archeologický dozor. Rozbor možných archeologických lokalit bude vyhodnocen v navazující dokumentaci.
Pomníček v km 2,420, který bude dotčen výstavbou připojovacího pruhu autobusové zastávky, bude
přemístěn na obecní pozemek v blízkosti současného místa.
Vlivy na hmotný majetek mimo vlastní komunikaci jsou hodnoceny jako prakticky nulové. Rovněž dotčení
nemovitých kulturních památek je nulové. Významné (relevantní) negativní vlivy na majetek či památky
nejsou očekávány.

D.I.10. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.

ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rekonstrukcí silnice II/344 v úseku Havlíčkův Brod - Dolní Krupá bude dotčeno území podél silnice v délce
cca 4,960 km.
Mezi místně významné vlivy záměru lze řadit vlivy na povrchové vody, kdy dojde navýšením plochy
komunikace k navýšení přímého povrchového odtoku a zároveň k navýšení odnosu znečistění z komunikace.
Dále jsou významné vlivy na živé složky přírody, stavba vyžaduje pokácení dřevin v okolí stávající
komunikace, odstranění keřových porostů a zábor lesních pozemků.
Nevýznamnými vlivy jsou vlivy na kvalitu ovzduší a vlivy hluku, kdy nejsou očekávány změny oproti
současnému stavu nebo je očekáváno mírné zlepšení v důsledku obnovy povrchu silnice a zvýšení plynulosti
průjezdu vozidel. Vlivy na půdu spočívají výhradně v záboru ZPF a malého rozsahu LPF, záměr není spojen s
vlivy na erozní podmínky nebo kvalitu půdy.
Vliv na povrchové vody je hodnocen jako nízký a lokální, vliv na faunu, flóru, ekosystémy a krajinný ráz je
hodnocen jako nízký až střední, lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního
prostředí jsou vlivy hodnoceny jako velmi nízké a nevýznamné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní
hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. V následujícím textu je proveden rozbor opatření, která budou v dalších fázích
přípravy stavby konkretizována.
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Při další přípravě stavby a při jejím provádění doporučuje zpracovatel oznámení zaměřit pozornost na
následující oblasti:
 Při vytváření plánu organizace a výstavby přeložky silnice zajistit vhodné trasy pro dopravu zemních
hmot, primárně mimo obytnou zástavbu.
 V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost včetně související
dopravy.
 V brzkých ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 hod a od 21:00 do 22:00 hod) bude
úplně vyloučen provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače,
kompresory, hydraulická a/nebo elektrická kladiva případně jiné) v blízkosti obytných objektů.
 V rámci navazující projektové dokumentace vyhodnotit a navrhout vhodná opatření k ochraně
dotčeného chráněného venkovního prostoru před hlukem z dopravního provozu. U objektů, kde je
v současnosti doloženo nebo je ve výhedu očekáváno překračování nejvyšších přípustných hodhot
hladiny hluku navrhnout vhodná opatření k ochraně venkovního nebo vnitřního prostoru staveb.
 Doporučujeme důkladně zabezpečit areály stavebních dvorů tak, aby nedocházelo k únikům škodlivin
a nebezpečných látek do okolí, a v případě přívalových dešťových srážek k zaplavení areálu
extravilánovými vodami, odstavené stroje budou podkládány úkapovými vanami.
 Při pracích v blízkosti vodotečí a vodních ploch nebo při jejich úpravách doporučujeme dbát zvýšené
opatrnosti a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby ovlivnění vodních
toků a vodních ploch těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo minimalizováno.
 Navržený odlučovač ropných látek (pro odvodnění úseku km 0,26 - 0,46 do rybníka Cihlář) bude
provozován podle provozního řádu, který bude zahrnovat předpis provozních kontrol a předpis
opatření v případě havarijní situace.
 Kácení dřevin provádět až po přesném vytýčení stavby v terénu, aby nedošlo ke zbytečné likvidaci
dřevin (zejména vzrostlých stromů).
 Kácení provádět pokud možno mimo vegetační období (riziko hnízdících ptáků).
 Ponechávané exponované dřeviny před zahájením stavby vhodně zabezpečit před poškozením
(bednění kolem kmenů, vytyčení rozsahu kořenového systému).
 Zvážit s ohledem na prostorové, technické a technologické možnosti nutnost vykácení dále
uvedených stromů, resp. možnost ponechání vybraných jedinců nebo jednostranných alejí (jedná se
o vzrostlé stromy a aleje s vysokou estetickou a ekologickou hodnotou v relativně dobrém
zdravotním stavu, které by bylo vhodné v lokalitě pokud možno zachovat):
-

levostranná alej u rybníka Cihlář – dřeviny č. 1 až 7 (průměry kmenů 48 – 110 cm)
dub č.91 v lesním úseku (průměr kmene 62 cm)
dřeviny č.124 – 133 (v km 4,02 – 4,13) a dřeviny č.138 – 142 (v km 4,18 – 4,25), které jsou
navrženy ke kácení z důvodu rekultivace ploch, nikoliv umístění nové silnice
levostranná alej (severně nad silnicí) zhruba v km 4,5 - 4,96 u obce Dolní Krupá

 Jako kompenzace za vykácené stromy budou po ukončení stavby provedeny náhradní výsadby
dřevin kolem silnice, a to v celé délce, s výjimkou úseků, kde výsadby nelze provést (nadzemní nebo
podzemní vedení, obytná zástavba,…). Dle možností budou vysázeny oboustranné aleje, popř. na
svazích násypů a zářezů vhodné skupiny keřů a stromů. Použity budou původní druhy dřevin vhodné
do daných klimatických podmínek, nejlépe listnáče, v případě výsadby v alejích kolem silnic musí jít o
tzv. alejové stromy, popř. vysokokmeny nebo odrostky, aby později nedocházelo k problémům
s vrůstáním větví do vozovky v nižších úrovních. O stromy je nutné dále odborně pečovat (ve vhodné
době a vhodným způsobem vyvětvovat). Sadové úpravy budou odsouhlaseny orgánem ochrany
přírody – Městský úřad Havlíčkův Brod.
 Všechny druhy živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním apod. a fyzické i právnické
osoby jsou povinny dbát při provádění jakýchkoliv prací na to, aby nedocházelo ke zraňování
nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky dostupnými
prostředky - § 5 zákona 114/1992 Sb. Proto je nutné při vlastní stavbě (zejména kolem toků a
vodních ploch) věnovat pozornost výskytu všech živočichů (především obojživelníků, plazů, ale i
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jiných) a v případě hrozícího usmrcení nebo zranění zajistit jejich přemístění mimo stavbu na vhodné
stanoviště v blízkosti stavby, v případě nutnosti ve spolupráci s orgánem ochrany přírody (MěÚ
Havlíčkův Brod), popř. s Agenturou ochrany přírody a krajiny (středisko Havlíčkův Brod).
 Odvodnění vozovky je nutno svést do vsakovací jámy (vsakovacího příkopu), přímé svedení do
recipientu využít jen v krajním případě. Vsakovací jáma nebo příkop musí mít takovou kapacitu, aby
pojmuly běžné množství srážek. Pouze pro nadměrné přívalové deště je možné vybudovat přepad
pro odvedení vody do nejbližšího vhodného toku.
 Budou vyhodnoceny střety rozšíření silnice II/344 z hlediska možných archeologických nálezů a
památek, a budou navržena nezbytná opatření k vyloučení či omezení jejich poškození v rámci
realizace stavby.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Zpracované oznámení pro záměr rekonstrukce silnice II/344 vychází zejména z projektové dokumentace a
podkladů získaných při jejím zpracování. Vzhledem k tomu, že silnice patří mezi stavby, u kterých jsou vlivy
na životní prostředí poměrně dobře identifikovatelné, a pro jejichž následné kvantitativní vyhodnocení
existuje dostatek odpovídajících metodických přístupů, lze vstupní podklady pro zpracování oznámení
považovat za dostačující.
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí v rámci předloženého oznámení je založeno na
odborném odhadu a standardních výpočtech (hydrotechnické výpočty, rozptylová studie, hluková studie).
Podklady a zdrojové údaje vyplývají z předpokladů uvedených v oznámení, charakteru zájmového území a
dostupných odborných informací.
Posouzení dále vychází ze znalosti stávajícího stavu trasy silnice II/344 a provozu na komunikaci.
Souhrně lze konstatovat, že při zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurčitosti, které by představovaly nejistotu při formulování závěrů v jednotlivých kapitolách. Vzhledem k
tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami, lze
konstatovat, že se v průběhu zpracování nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které
by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení
záměru)

E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
E.I.1. Varianty lokalizace stavby
Oznamovaný záměr není řešen ve více variantách lokalizace. Záměr má charakter rekonstrukce stávající
komunikace, která spočívá v rozšíření stávající silnice, místních směrových a výškových úpravách a v obnově
povrchu. Uvažovat o více variantách umístění není proto účelné.

E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Záměr není předložen ve více variantách technického provedení.
Navržené technické a stavební řešení rekonstrukce respektuje obecně závazné normy ve stavebnictví,
dopravě a souvisejících oborech.
Zpracovatel tohoto oznámení nepovažuje z hlediska posuzovaných oblastí vlivů na životní prostředí za účelné
zabývat se jinými možnostmi technického provedení stavby.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby, tj. zachování současného stavu.
Nulová varianta je charakterizována nevyhovujícím stavem povrchu vozovky a nevyhovujícími směrovými a
výškovými parametry. Z dopravního hlediska je tedy možno tuto variantu označit za jednoznačně
nevhodnou. Realizace záměru do území nepřinese novou dopravní zátěž, po rekonstrukci zůstane zachována
funkce současné komunikace, která je komunikací místního významu sloužící k dopravní obsluze přilehlých
obcí bez významného podílu tranzitní dopravy.
Během zpracování oznámení byly ve srovnání se stávajícím stavem identifikovány zejména vlivy přímo
spojené výhradně s plošným rozšířením vozovky, jako je zábor půdy, zasažení vegetace a navýšení přímého
odtoku povrchových vod. Jedná se o místně významné vlivy malého plošného rozsahu a převážně
jednorázového výskytu (s výjimkou navýšení odtoku), které je možné kompenzovat.
Varianta zachování stávajícího stavu obecně nepředstavuje snížení nebo vyloučení nepříznivých dopadů
současného provozu na životní prostředí v porovnání se stavem po realizaci projektu. Varianta provedení
rekonstrukce je oproti zachování současného stavu přínosem z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu a
snížení rizika dopravní nehody s environmentálními následky.
Na základě posouzení záměru v rámci tohoto oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané území za
únosný a akceptovatelný. Dotčené území je již součástí dopravního koridoru, případné střety s
jednotlivými složkami prostředí jsou již součástí stávajícího stavu.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Základní mapové přílohy, včetně fotodokumentace dotčeného území, jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh je uveden v části H. Přílohy.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č.
163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o
charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby
zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu
příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání
všech písemných připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný
úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je rekonstrukce silnice II/344 v úseku mezi městem Havlíčkův
Brod a obcí Dolní Krupá. Realizace záměru představuje provedení stavebních úprav silnice II/344 v daném
úseku, aby splňovala požadavek kategorie S 7,5/70 (60). Návrh stavebních úprav má respektovat v
maximální míře stávající trasu silnice a stavební pozemek s ohledem na platné normy.
Název záměru:
SILNICE II/344 HAVLÍČKŮV BROD – CHOTĚBOŘ, ÚSEK č. 1 HAVLÍČKŮV BROD – DOLNÍ KRUPÁ
Oznamovatel: Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
9.1
Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II.
třídy (záměry neuvedené v kategorii I)
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina.
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Záměr je charakterizován následujícími parametry:
délka řešeného úseku komunikace:

4.960 m

kategorie komunikace:

S 7,5/70 (60)

stavební řešení:

směrově nedělená dvoupruhová

šířka komunikace:

šířka zpevněné části koruny je 6,5 m

Prověřovaný úsek silnice II/344 je situován severovýchodně od města Havlíčkův Brod. Řešený úsek je
zahájen na okraji města Havlíčkův Brod a ukončen při jihozápadním okraji obce Dolní Krupá. Z hlediska
územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Vysočina (CZ061)

správní obvod ORP:

Havlíčkův Brod (CZ0611)

obec:

Havlíčův Brod (568414)

k.ú. Havlíčkův Brod (637823)

obec:

Knyk (548286)

k.ú. Knyk (667200)
k.ú. Český Dvůr (667196)

obec:

Dolní Krupá (568597)

k.ú. Dolní Krupá (629405)

Poloha záměru je zřejmá z níže uvedeného obrázku, situační zákresy jsou dále doloženy v přílohové řásti
oznámení.
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)
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Zdůvodnění a význam záměru
Záměr zahrnuje úvodní úsek této silnice mezi městem Havlíčkův Brod a obcí Dolní Krupá v délce necelých 5
km. Stávající silnice je řešena v kategorii S 7,5/60 pouze v novějším úseku km 3,4 – 4,0. V ostatních úsecích
je šířka zpevněné vozovky nedostatečná, maximálně 6 m s minimální nebo žádnou nezpevněnou krajnicí.
Úprava silnice zahrnuje rozšíření silnice dle požadavků kategorie S 7,5/70 (60) a místní směrové a výškové
úpravy stávající trasy. Účelem stavby je úprava komunikace tak, aby vyhovovala současné dopravní zátěži a
požadavkům na bezpečnost.
Předkládaný záměr tedy upravuje stávající komunikaci s tím, že v maximální míře využívá současný koridor
této silnice. Trasa není v současné době využívána tranzitní dopravou. Jedná se o komunikaci místního
významu, která spojuje město Havlíčkův Brod a přiléhající menší obce. Úpravou silnice nedojde ke změně
v jejím významu a funkci v rámci silniční sítě regionu.
Záměr využívá současné dopravní trasy v úseku Havlíčkův Brod - Dolní Krupá s tím, že technické parametry
stavby upravuje na kategorii 7,5/70 (60). Dojde tak k rozšíření zpevněného povrchu silnice o cca 0,5 - 1 m
na 6,5 m, rozšíření o nezpevněné krajinice 2x0,5 m a k místním úpravám směrových a výškových parametrů.
Účelem úprav je zejména zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci.
Záměr nevyvolává nároky na realizaci jiných komunikačních staveb.
Stávající komunikace vykazuje tyto závady:
−

Nevyhovující stav vozovky.
V roce 1987 byl postaven úsek km 3,4 – 4,0 v tehdejší kategorii S 7,5/60 s šířkou zpevnění 7,0m a
nezpevněnou krajnicí 2x 1,25m. Tento úsek jako jediný vykazuje dobrý stav vozovky.

−

Nedostatečná - maximálně 6,0m zpevněná - vozovka s minimálními nebo vůbec žádnou nezpevněnou
krajnicí.

−

Blízká vzdálenost vzrostlé zeleně, která tvoří nebezpečnou překážku silničního provozu ve smyslu § 15
zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a nelze je jinak ochránit např. bezpečnostním zařízením.

−

Malé směrové oblouky nevyhovující návrhové rychlosti v=70km/hod a to v km 3,0 u samoty (R 140) a za
křižovatkou na Chrást (stávající směrové vedení je v hodnotách R=220 a 140m).
V extravilánu je dle sil. normy min. směrový oblouk R=250m pro v=70km/hod a R170m pro
v=60km/hod.

−

Nevyhovující výškové vedení na začátku a konci rekonstruovaného úseku z roku 1987, kde vypuklé
výškové oblouky mají hodnotu R 1500m. Nejmenší dovolený poloměr pro zastavení při návrhové
rychlosti v=60km/hod je 2000m a pro v=70km/hod R=3200m.

−

Nedostatečné odvodnění stávající vozovky (mělké, nezpevněné příkopy, které mají za následek
podmáčení vozovky).

Základní údaje o stavbě
Komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70 (60). Začátek úpravy je navržen za řadícími pruhy u křižovatky
se silnicí I/38. V těchto místech se uvažuje s přechodem pro pěší a cyklisty.
Konec úpravy je před zástavbou obce Dolní Krupá. Celková délka úpravy komunikace je 4,960 km.
Na stavbě budou rekonstruovány dvě stykové křižovatky a to v osadě Český Dvůr s místní komunikací na
Knyk a v km 3,920 se sil. III/3442 na Chrást.
Návrh stavebních úprav respektuje s ohledem na silniční normy v maximální míře stávající trasu sil. II/344 a
stávající silniční pozemek.
Vozovka je navržena v extravilánu v kategorii S 7,5/70 (60). To znamená zpevnění o šířce 6,5m, koruna se
směrovými sloupky je o min. šířce 8,0m se svodidly + 2x1,00=10,0m. Šířka vozovky v intravilánu je totožná
jak v extravilánu.
V místech zahrádkářské kolonie km 0,350 –0,410 je šířka mezi zvýšenými obrubníky 2x3,5m=7,0m. Stejná
šířka je v osadě Český Dvůr, kde jsou podél zástavby navrženy min. chodníky o šířce 1,25m.
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Stávající trasa má v celé své délce nedostatečnou šířku koruny komunikace. Stávající zpevnění je maximálně
6,0 m s minimálními nebo žádnými nezpevněnými krajnicemi. Podél stromořadí nejsou bezpečnostní zařízení.
Stávající povrch vozovky dle TP 87 je převážně nevyhovující, jen v úseku před křižovatkou na Chrást je stav
povrchu dobrý. Zejména pravý jízdní pruh vykazuje při okraji zpevnění deformace a síťové trhliny.
Úsek vyhodnocený jako dobrý byl zhotoven v roce 1987 v kategorii S 7,5/60 v délce 550m.
V trase budou v extravilánu zvětšeny směrové poloměry na návrhovou rychlost v=70km/hod, které dle
silniční normy ČSN 73 6101 jsou o velikosti R=250m.
Směrové řešení je navrženo v intravilánu se směrovými oblouky o minimální hodnotě 140m (kolem rybníka
Cihlář). Tento oblouk odpovídá stávajícímu stavu.
V extravilánu je dle silniční normy minimální poloměr R=250 m odpovídající návrhové rychlosti v=70 km.
Z tohoto důvodu bylo nutno zvětšit směrový oblouk o hodnotě R=140 m před samotou v km 3,0 na
R=250 m a za křižovatkou na Chrást stávající R 220 a 140 m byly vylepšeny přímou od křižovatky a
směrovým obloukem o R=250m.
S ohledem na návrhovou rychlost je trasa v extravilánu navržena v následujících hodnotách výškového
řešení:
−

Maximální podélný spád 7% min.

−

Vypuklý výškový oblouk pro zastavení R=2 000 m a pro předjíždění R=18 000 m.

−

Minimální dovolený vydutý výškový oblouk R=1500 m.

Mosty, tunely, odpočívky, parkoviště se na stavbě nevyskytují.

Varianty řešení stavby
V rámci záměru nejsou uvažovány jiné varianty umístění (lokalizace), důvodem je maximální využití stávající
trasy silnice II/344.
Technické řešení záměru je navrženo rovněž v jedné variantě s maximálním využitím stávajícího tělesa
komunikace II/344.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska záměru s územně plánovací dokumentace
(MÚ Havlíčkův Brod, Stavební úřad, č.j.: 28697/2008 ze dne 1.4.2008) je uvedeno v příloze č. 4
(Doklady):
„Město Havlíčkův Brod má schválenou územně plánovací dokumentaci - ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO
ÚTVARU HAVLÍČKŮV BROD, který byl schválen dne 26.6.1995 usnesením č.196 Městského
zastupitelstva v Havlíčkově Brodě. Územní plán města respektuje stávající silnici II/344, navrhované
stavební úpravy silnice v katastrálním území Havlíčkův Brod proto považujeme z územního hlediska za
možné.
Katastrální území Český Dvůr a Knyk náleží pod obec Knyk, která v současné době ještě nemá
schválenou územně plánovací dokumentaci obce. Soulad navrhované stavby s územně plánovací
dokumentací obce proto v současné době ještě nelze posoudit. Záměr stavby doporučujeme realizovat.
Katastrální území Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu náleží pod obec Dolní Krupá, která v současné době
ještě nemá schválenou územně plánovací dokumentaci obce. Soulad navrhované stavby s územně
plánovací dokumentací obce proto v současné době ještě nelze posoudit. Záměr stavby doporučujeme
realizovat.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., (Krajský úřad kraje
Vysočina, Odbor životního prostředí, č.j.: KUJI 16598/2008 ze dne 10.3.2008) je uvedeno v příloze č. 4
(Doklady):
„Záměr nemůže mít významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí (Natura 2000).“
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
Trasa záměru respektuje s drobnými směrovými odchylkami koridor stávající silnice II/344 v úseku Havlíčkův
Brod - Dolní Krupá.
Z hlediska zájmů ochrany přírody a veřejného zdraví lze souhrně lze pozici stavby charakterizovat
následovně:
→ Trasa komunikace je v úsecích km 0,0 - 0,15, km 2,25 - 2,6, km 3,25 a km 4,95 vedena v blízkosti
obytné zástavby (součást stávajícího stavu).
→ V úseku km 2,7 –3,7 budou rekonstrukcí (rozšířením tělesa komunikace) zasaženy jednotlivé lesní
pozemky - významné krajinné prvky.
→ Silnice kříží v km 0,6, 1,58, 3,09 a 3,75 vodní toky - významný krajinný prvek (součást stávajícího
stavu).
→ Silnice kříží v km 0,2, 3,0 a 3,7 lokální biokoridory (součást stávajícího stavu).
→ Záměr vyvolá zábor 3,6663 ha ZPF a 0,305 ha PUPFL.
→ Záměr vyžaduje vykácení 610 ks dřevin (převážně málo vzrostlé náletové dřeviny).
V tomto oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší,
povrchové a podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a
dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Realizace záměru je bez negativních výstupů, které by mohly ovlivnit lidské zdraví. Jedná se o rekonstrukci
stávající komunikace bez předpokladu významného navýšení provozu na této komunikaci.
Intenzita současného provozu po komunikaci je relativně nízká, jedná se o místně významnou komunikaci
sloužící převážně k dopravní obsluze přilehlých obcí, bez významného podílu tranzitní dopravy.
Záměr předpokládá rozšíření stávající silnice, obnovu jejího povrchu a výstavbu chodníků v obcích. Z hlediska
bezpečnosti dopravy a s ní spojeným rizikem dopravních úrazů je realizace záměru přínosem oproti
stávajícímu stavu.
S ohledem na prakticky shodnou trasu silnice i stejné intenzity dopravy není předpokládána významnější
změna imisní zátěže oproti stávajícímu stavu, lze pouze předpokládat mírný pokles emise škodlivin vyvolaný
lepší plynulostí jízdy.
Záměr nevede ke změně intenzit dopravy na silnici II/344, nemění tedy hlukové zatížení okolí silnice.
Vzhledem k lepší kvalitě povrchu vozovky lze přitom očekávat spíše zlepšení, pravděpodobně však celkově
málo významné.
Umístění a technické řešení rekonstrukce silnice II/344 v úseku Havlíčkův Brod - Dolní Krupá splňuje
požadavky protihlukové ochrany. Ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou dodržena a požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo
nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou dosažitelné.
Hygienický limit, platný pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a
21:00), je dosažitelný. Je přitom nutno vyloučit stavební činnost včetně související dopravy v nočním období.
Provoz stavby nebude mít za běžného provozu významný dopad na kvalitu podzemních a povrchových vod
ani na hydrologické a hydrogeologické poměry na zájmovém území. Se záměrem bude v důsledku rozšíření
komunikace o cca 0,5 – 1 m spojeno navýšení přímého povrchového odtoku na úkor odpadru a vsaku.
Rizika pro kvalitu podzemních a povrchových vod jsou akceptovatelná, realizace stavby celkově představuje
snížení rizika oproti stávajícímu řešení dopravy.
Při rekonstrukci silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, úsek č. 1 od křižovatky se silnicí I/38H
v Havlíčkově Brodě po začátek obce Dolní Krupá dojde trvalému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF)
o výměře 36 663 m2 a dočasnému záboru o výměře 13 020 m2. Rovněž dojde k trvalému záboru pozemků
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a to o výměře 3 050 m2.
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Kvalita horninového prostředí a geologické poměry nebudou realizací stavby významně ovlivněny, stavba
předpokládá terénní úpravy ve standardním rozsahu, zasažení zvodnělých horizontů není předpokládáno.
Pro potřeby stavby bude nutné vykácet velké množství mimolesní zeleně (610 ks dřevin - 785 kmenů a 731
m2 keřů), a to stromořadí i náletů keřovitého a stromového charakteru. Průzkumem však bylo zjištěno, že
většina stromů je ve špatném stavu, neboť se nacházejí velmi blízko silnice, někdy přímo na hraně vozovky.
Jsou proto mechanicky poškozeny, a to do značné hloubky a řada z nich je na konci životnosti.
Výstavbou budou dotčeny také lesní pozemky a porosty na nich. Porosty jsou však většinou velmi mladé
(s výjimkou jednotlivých ponechaných stromů), takže nedojde k větším škodám na lese z důvodu
předčasného smýcení porostu.
Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce stávající silnice) bude mít realizace stavby jen malý vliv na
krajinu, a to dočasný. K další fragmentaci krajiny zde nedojde. Průběh silnice krajinou se nezmění, dojde
však vykácení zeleně kolem ní a tím ke změně pohledů a průhledů krajinou. Odstraněná zeleň však bude
nahrazena novými výsadbami, takže po několika letech (řádově jednotky až desítky let podle druhu dřeviny)
dojde k obnovení dřívějšího stavu.
Záměr nepředpokládá dotčení hmotného majetku, stavba nevyžaduje provádění demolic, nebudou dotčeny
pozemky obytné zástavby.
Rekonstrukcí silnice II/344 nebude zasažena žádná nemovitá kulturní památka. Na lokalitu záměru nejsou
vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události, místo spojené s
významnou osobou. Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při rozšiřování silnice nelze na
nezastavěných plochách vyloučit. Z tohoto důvodu bude třeba zajistit v průběhu výstavby odborný
archeologický dozor. Rozbor možných archeologických lokalit bude vyhodnocen v navazující dokumentaci.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
Souhrnné hodnocení
Mezi místně významné vlivy záměru lze řadit vlivy na povrchové vody, kdy dojde navýšením
plochy komunikace k navýšení přímého povrchového odtoku a zároveň k navýšení odnosu
znečistění z komunikace. Dále jsou významné vlivy na živé složky přírody, stavba vyžaduje
pokácení dřevin v okolí stávající komunikace, odstranění keřových porostů a zábor lesních
pozemků.
Nevýznamnými vlivy jsou vlivy na kvalitu ovzduší a vlivy hluku, kdy nejsou očekávány změny
oproti současnému stavu nebo je očekáváno mírné zlepšení v důsledku obnovy povrchu silnice
a zvýšení plynulosti průjezdu vozidel. Vlivy na půdu spočívají výhradně v záboru ZPF a malého
rozsahu LPF, záměr není spojen s vlivy na erozní podmínky nebo kvalitu půdy.
Vliv na povrchové vody je hodnocen jako nízký a lokální, vliv na faunu, flóru, ekosystémy a
krajinný ráz je hodnocen jako nízký až střední, lokálního rozsahu. V ostatních složkách a
charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako velmi nízké a nevýznamné.
Provedení rekonstrukce je oproti zachování současného stavu přínosem z hlediska zvýšení
bezpečnosti provozu a snížení rizika dopravní nehody s environmentálními následky.
Na základě posouzení záměru v rámci tohoto oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a akceptovatelný. Dotčené území je již součástí dopravního koridoru, případné
střety s jednotlivými složkami prostředí jsou již součástí stávajícího stavu.
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(PŘÍLOHY)
Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů - územně správní hranice 1:50 000
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1.6. Situace archivních vrtů
1.7. Popis archivních vrtů
2. Situace záměru
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3. Hluková studie
4. Doklady
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oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Silnice II/344 Havlíèkùv Brod - Chotìboø
úsek è. 1 Havlíèkùv Brod - Dolní Krupá
1.1. Situace širších vztahù - územnì správní hranice

øešený úsek silnice II/344

mìøítko 1:50 000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Silnice II/344 Havlíèkùv Brod - Chotìboø
úsek è. 1 Havlíèkùv Brod - Dolní Krupá
1.2. Situace širších vztahù - silnièní mapa

øešený úsek silnice II/344

mìøítko 1:50 000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Silnice II/344 Havlíèkùv Brod - Chotìboø
úsek è. 1 Havlíèkùv Brod - Dolní Krupá
øešený úsek silnice II/344

1.3. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
mìøítko 1 : 25 000

Silnice II/344 Havlíèkùv Brod - Chotìboø
úsek è. 1 Havlíèkùv Brod - Dolní Krupá

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.4. Situace zámìru na podkladu ortofotomapy
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Silnice II/344 Havlíèkùv Brod - Chotìboø
úsek è. 1 Havlíèkùv Brod - Dolní Krupá
1.5. Situace okolí stavby
øešený úsek silnice II/344

mìøítko 1: 10 000

Silnice II/344 Havlíèkùv Brod - Chotìboø
úsek è. 1 Havlíèkùv Brod - Dolní Krupá

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.6. Situace hydrogeologických vrtù
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Silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, úsek č. 1 Havlíčkův Brod – Dolní Krupá
1.7. Popis archivních vrtů

GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH VRTŮ

název sondy:

HV – 2

úroveň terénu:

498,53 m n.m.

hloubeno dne:

05 1989

metráž [m]

mocnost [m]

0,0 – 0,4

0,4

hlína světlehnědá písčitá

0,4 – 1,2

0,8

hlína šedá, písčitá s úlomky horniny

1,2 – 3,0

1,8

hlína šedá, písčitá, slídnatá

3,0 – 8,0

5,0

rula černošedá, biotitická, navětralá, rozpukaná

8,0 – 13,0

5,0

rula černošedá s proniky bílých granitických žil střednozrnných

13,0 – 18,0

5,0

rula černošedá biotiticko – silimanitická, rozpukaná, bílé žilné proniky grafitického vzhledu

18,0 – 26,0

8,0

rula černošedá, polohy hrubozrnné, migmatitické, hojný kvarcit , kolem 23 m plíškové
železo na vrstevních plochách

26,0 – 35,0

9,0

migmatit bělošedý – narůžovělý, střednozrnný, kolem 30 m rozpukaný

35,0 – 40,0

5,0

hladina podzemní vody

petrografický popis

rula černošedá, silně biotitická, polohy hrubozrnné, kvarcitické
- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

4,5 m ≈ 494,03 m n.m.
2,2 m ≈ 496,33 m n.m.

převzato podle Němec 1989

název sondy:

HV – 3

úroveň terénu:

485,12 m n.m.

metráž [m]

mocnost [m]

0,0 – 1,0

1,0

hlína hnědošedá, písčitá se štěrky roztroušenými

1,0 – 5,0

4,0

hlína hnědá, štěrkovitá – hlinitý písek se štěrky

5,0 – 7,0

2,0

rula šedohnědá, navětralá, úlomkovitá

7,0 – 24,0

17,0

rula černošedá, biotitická, olohy migmatitické

24,0 – 32,0

8,0

migmatity bělošedé, střednozrnné

hladina podzemní vody
Poznámka:

hloubeno dne:

01 1989

petrografický popis

- naražená:

24,0 m ≈ 461,12 m n.m.

- ustálená:

1,2 m ≈ 483,54 m n.m.

převzato podle Němec 1989
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1. Zadání a cíl hlukové studie
Hluková studie je vypracována jako příloha oznámení záměru akce
REKONSTRUKCE SILNICE II/344 HAVLÍČKŮV BROD - DOLNÍ KRUPÁ.
Cílem studie je doložit řešitelnost dopravně - hlukové problematiky, tedy prokázat, že provoz přeložky
silnice nebude způsobovat v nejbližších nebo nejvíce dotčených chráněných venkovních prostorech resp.
chráněných venkovních prostorech budov přeslimitní hlukové vlivy.
To jmenovitě znamená:
• dokladovat údaje o nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru ev. prostorech,
• provést modelový výpočet očekávané hlukové situace v území (po provedení rekonstrukce silnice),
• provést ověřovací měření hlukové situace v dotčeném území,
• porovnat očekávanou hlukovou situaci s příslušnými limity a
• provést rámcový návrh případných protihlukových opatření pro splnění požadovaných limitů (pokud
nutno).
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2. Vstupní údaje
2.1. Popis záměru a dotčeného území
Základní údaje
Záměrem je rekonstrukce silnice II/344 v úseku Havlíčkův Brod - Dolní Krupá. Předmětem záměru je
oprava silnice při zachování její stávající trasy a návrhových parametrů (kategorie S7,5/70).
Začátek úseku je v Havlíčkově Brodě na křižovatce se silnicí I/34 (severovýchodní obchvat města), dále
trasa sleduje stávající silnici II/344. Konec úseku je před obcí Dolní Krupá (která tak již není dotčena).
Trasa záměru je zřejmá z grafických příloh oznámení záměru, jehož je tato hluková studie přílohou.
Chráněný venkovní prostor
Okolí záměru je převážně nezastavěné (volná krajina). Chráněný venkovní prostor resp. chráněný
venkovní prostor staveb se nachází v kontaktu se záměrem pouze v těchto územích:
Obr.: Území kontaktu přeložky silnice s chráněným venkovním prostorem (bez měřítka)
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Jednotlivá území a v nich se nacházející chráněné venkovní prostory resp. chráněné venkovní prostory
staveb (výpočtové body) jsou znázorněna na následujících obrázcích:
Obr.: Území 1 (bez měřítka)

Obr.: Území 2 (bez měřítka)
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Obr.: Území 3 (bez měřítka)

Obr.: Území 4 (bez měřítka)

V prostoru Havlíčkova Brodu (území 1 a 2) je prostor tvořen zahrádkářskými osadami s četnými drobnými
objekty (chatkami), nacházejícími se rozptýleně po obou stranách silnice II/344. Výpočtové body jsou zde
voleny pouze u objektů, které mají přiděleno číslo popisné. Zahrádky jsou z definice chráněného prostoru
vyloučeny (viz příloha 3 této studie).
V obci Český Dvůr (území 3) se nachází rozptýlená zástavba jedno až dvoupodlažních obytných.
Výpočtové body jsou voleny u objektů přiléhajících k silnici II/344.
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V prostoru samoty (území 4) v k.ú. Dolní Krupá se nachází dva obytné objekty (jednopodlažní a
dvoupodlažní rodinný dům), u obou jsou voleny výpočtové body.
V ostatních bodech prostoru (mimo výpočtové body) je možno očekávané hladiny hluku přibližně odečíst z
průběhu izofon limitních hladin (viz příloha 1 této hlukové studie).
Referenční výpočtové body jsou charakterizovány následovně:
Území 1:
BOD 1

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 52 (jednopodlažní rekreační objekt),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 20 m

BOD 2

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 33 (jednopodlažní rekreační objekt),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 34 m

BOD 3

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 2697 (jednopodlažní obytný objekt),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 12 m

Území 2:
BOD 4

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 26 (jednopodlažní obytný objekt),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 44 m

BOD 5

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 2876 (jednopodlažní obytný objekt s podkrovím),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 16 m

BOD 6

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 25 (jednopodlažní obytný objekt s podkrovím),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 14 m

BOD 7

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 29 (jednopodlažní obytný objekt s podkrovím),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 12 m

Území 3:
BOD 8

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 107 (jednopodlažní obytný objekt s podkrovím),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 30 m

BOD 9

chráněný venkovní prostor objektu č.p. nezjištěno (jednopodlažní obytný objekt s podkrovím),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 13 m

BOD 10

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 108 (jednopodlažní obytný objekt s podkrovím),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 7 m

BOD 11

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 112 (dvoupodlažní obytný objekt),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 36 m

BOD 12

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 116 (dvoupodlažní obytný objekt),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 18 m

BOD 13

chráněný venkovní prostor objektu č.p. nezjištěno (jednopodlažní obytný objekt),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 5 m
(v tomto bodě bylo navíc provedeno měření hluku)
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BOD 14

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 110 (dvoupodlažní obytný objekt),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 8 m

BOD 15

chráněný venkovní prostor objektu č.p. nezjištěno (jednopodlažní obytný objekt s podkrovím probíhající rekonstrukce), obytná část objektu je od silnice chráněna garáží,
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 6 m

Území 4:
BOD 16

chráněný venkovní prostor objektu č.p. nezjištěno (jednopodlažní obytný objekt - novostavba),
výška bodu 2 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m,
vzdálenost od hrany silnice cca 13 m

BOD 17

chráněný venkovní prostor objektu č.p. 106 (dvoupodlažní obytný objekt),
výška bodu 2 a 5 m nad terénem, vzdálenost od fasády 2 m, obytná část objektu je od silnice
chráněna oplocením z cihel a objektem dílny
vzdálenost od hrany silnice cca 6 m

Zdroj hluku
Uvažovaným zdrojem hluku je silniční doprava na silnici II/344. Intenzity dopravy na silnici jsou k roku 2020
(časový horizont výpočtu) očekávány následující:
Tab.: Intenzity dopravy, rok 2020 [vozidel/24 h]
Silnice
II/344

Profil
5-2950

Nákladní
700

Osobní
3375

Motocykly
11

Celkem
4086

Zdroj: Silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř , úsek č.1 Havlíčkův Brod – Dolní Krupá. Dokumentace pro územní rozhodnutí.
Dopravoprojekt Brno, a.s., únor 2008

Uvedené intenzity jsou ve smyslu použité metodiky rozděleny na intenzity denní (6:00 - 22:00) a noční
(22:00 - 6:00) poměrem 93%:7%.
Povolená rychlost je v úsecích na území města Havlíčkův Brod (území 1 a 2) uvažována 50 km/h, v
průjezdu obcí Český Dvůr (území 3) v souladu s aktuálním dopravním značením 70 km/h a ve zbývajícím
prostoru (území 4) potom 90 km/h. Výpočtový sklon komunikací odpovídá projektovému podélnému profilu
nebo je zaokrouhlen směrem nahoru.

2.2. Použité podklady
[1] Silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř , úsek č.1 Havlíčkův Brod – Dolní Krupá. Dokumentace pro
územní rozhodnutí. Dopravoprojekt Brno, a.s., červenec 2008
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
[3] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

2.3. Použitá metodika
Výpočet dopravního hluku je proveden ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991, novela 1996, 2005). Výpočetní postup
je aplikován v programu HLUK+ verze 7.11.
Přesnost (nejistota) vlastní metodiky odpovídá přibližně 2. třídě přesnosti dle ČSN IEC 651 Zvukoměry,
tedy ±2 dB.
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2.4. Hygienické limity
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v
noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku
A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3
k nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky
nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
Korekce jsou následující:
Způsob využití území

Korekce
dB
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1)Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích
je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží
se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v následující tabulce:
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5
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S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro hluk z dopravy na hlavních
pozemních komunikacích pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní
prostor je uvažována těmito základními hodnotami:
LAeq,T = 60 dB v denní době (6:00 - 22:00),
LAeq,T = 50 dB v noční době (22:00 - 6:00).
Pro případ staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách je nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor je uvažována těmito hodnotami:
LAeq,T = 70 dB v denní době (6:00 - 22:00),
LAeq,T = 60 dB v noční době (22:00 - 6:00).
Tento limit (korigovaný pro starou hlukovou zátěž) zůstává zachován i po položení nového povrchu
vozovky, popřípadě rozšíření vozovky při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru.
Pro hluk ze stavební činnosti je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit)
pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor uvažována těmito
hodnotami:
LAeq,T = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00),
LAeq,T = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00)
LAeq,T = 55 dB v noční době (22:00 - 6:00).
Závazné stanovení limitů je v kompetenci příslušného orgánu hygienické služby (Krajská hygienická
stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě).
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3. Hluk z dopravy
Přehled provedených výpočtů
V rámci této studie je provedeno celkem 8 výpočtů, zahrnujících tyto stavy:
Základní výpočet (bez ochranných opatření):
• Území 1:

- den
- noc

• Území 2:

- den
- noc

• Území 3:

- den
- noc

• Území 4:

- den
- noc

Protokoly z výpočtů včetně grafického rozložení hladin hluku v území jsou doloženy v příloze této studie.
Výsledky jsou shrnuty v následujícím textu.
Výsledky výpočtů
Pásmo, ve kterém
dochází v okolí silnice k prokazatelnému překročení hygienického limitu
(LAeq,T = 60/50 dB den/noc) je cca 30 metrů od hrany silnice (oboustranně).
Korigovaný limit (LAeq,T = 70/60 dB den/noc) je dodržen již v těsné blízkosti komunikace, do cca 5 metrů od
hrany silnice (oboustranně).
Výsledky pro výpočtové body jsou shrnuty v následující tabulce:
Tab.: Očekávané hladiny hluku ve výpočtových bodech, rok 2020 LAeq,T [dB]
Území

1

2

3

4

Očekávaná hladina hluku

Bod

Výška
[m]

Základní
limit

Korigovaný
limit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

den/noc
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50
60/50

den/noc
70/60
70/60
70/60
70/60
70/60
70/60
70/60
70/60
70/60
70/60
70/60
70/60
70/60

den
55,2
53,2
62,8
54,7
62,5
63,1
64,5
58,3
64,6
59,4
57,5
61,9
66,5

noc
46,5
44,5
54,1
46,0
53,8
54,4
55,8
49,5
55,9
50,7
48,7
53,1
57,7

14
15
16
17

2
2
2
2
5

60/50
60/50
60/50
60/50
60/50

70/60
70/60
70/60
70/60
70/60

63,1
66,6
64,4
67,0
67,1

54,3
57,8
55,6
57,8
57,9

Měření *
den

noc

66,8; 66,9;
64,2; 65,3

56,9; 52,1;
56,3; 64,7

* podrobněji k výsledkům měření viz příloha 2 této hlukové studie - protokol z měření
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Diskuse výsledků
Z výsledků je zřejmé, že model vykazuje velmi dobrou shodu s výsledky měření. V denní době se rozdíl
pohybuje v úrovních -0,3 dB, -0,4 dB, +2,3 dB, +1,2 dB (v závislosti na době měření, které bylo provedeno
v hodinových intervalech v různou denní dobu). V noční době se rozdíl pohybuje v úrovních +0,8 dB,
+5,6 dB, +1,4 dB, -7,0 dB (v závislosti na době měření, které bylo provedeno v hodinových intervalech v
různou noční dobu). Model vykazuje spíše kladný rozdíl k výsledkům měření, v převážné většině případů v
pásmu udávané nejistoty výpočtu (±2 dB). Je tedy dostatečně konzervativní. Jedinou významnější
odchylkou je hodnota -7,0 dB, naměřená v brzkých ranních hodinách (5:00 - 6:00), která je již ovlivněna
ranní dopravní špičkou. Protože však pro dopravní hluk je hygienický limit (dle nařízení vlády
č. 148/2006 Sb.) vztažen na celé denní resp. noční období, jednorázová špičková hodina významně
neovlivňuje celodenní (16 hodin) resp. celonoční (8 hodin) ekvivalentní hladinu hluku.
Základní hygienický limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) je překročen ve vzdálenosti do cca 30 metrů od hrany
silnice. Ve větších vzdálenostech je již limit dodržen. Do tohoto pásma s překročením základního limitu
spadá většina výpočtových bodů (mimo body 1, 2 a 4, kde jsou základní limity prokazatelně dodrženy).
Limit korigovaný pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je potom prokazatelně dodržen ve
všech výpočtových bodech (tj. i při přičtení nejistoty výpočtu ±2 dB nedochází k překročení limitu).
Situace v území je historicky vzniklá. Chráněné objekty se nachází v bezprostředním kontaktu se silnicí.
Výstavbou záměru (přeložka silnice II/344) nedochází ke změně kategorie, osy ani nivelety silnice. Záměr
hlukovou situaci v území nemění resp. spíše zlepšuje (vzhledem k předpokládané lepší kvalitě vozovky s
nižší emisí hluku). Nedochází ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v
chráněném venkovním prostoru. Korekce pro starou hlukovou zátěž proto zůstává (ve smyslu nařízení
vlády č. 148/2006 Sb.) zachována.
Na základě provedeného místního šetření lze mít za prokázané, že neexistuje technické řešení, které by
zajistilo dodržení základního hygienického limitu LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) ve venkovním prostoru
objektů. Případné protihlukové stěny (předpokládané výšky min. cca 3 až 4 metry) by musely být umístěny
bezprostředně před fasádami domů, což by omezilo jejich osvětlení a oslunění, nehledě na nezbytnost
zajistit příjezd k domům, tj. stěna by musela být u vjezdů přerušena, což by její protihlukový účinek
znehodnotilo.
Z výše uvedených důvodů je v daném případě aplikovatelný limit korigovaný pro starou hlukovou zátěž
LAeq,T = 70/60 dB (den/noc), tento limit je prokazatelně dodržen ve všech výpočtových bodech bez dalších
opatření.
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4. Hluk z výstavby
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a
stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani
časový harmonogram nasazení však není přesně kvantifikován. Obecně lze říci, že výraznější hlukové
zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních resp. bouracích prací. Ekvivalentní
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla, nakladače)
dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny
pohybují v průměru v okolí hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti.
Okolí staveniště je většinou nezastavěné (volná krajina), ke styku s hlukově chráněnými prostory dochází v
prostorech zahrádkářské kolonie, obci Český Dvůr a samoty v k.ú. Dolní Krupá (viz výše). Jde převážně o
objekty, nacházející se historicky v těsném sousedství silnice II/344.
Při předpokladu současného a trvalého nasazení dvou mechanismů na jednom místě staveniště
(nakladač, nákladní automobil) to prakticky znamená, že ekvivalentní hladina hluku u nejbližších objektů v
okolí silnice nepřekročí cca 65 dB. To i v tomto nejméně příznivém případě (těžiště stavebních prací se
bude odehrávat v naprosté většině případů ve větší vzdálenosti, mechanismy nebudou provozovány
nepřetržitě) splňuje korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi
7:00 a 21:00).
Doporučena jsou tato opatření:
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost,
• v brzkých ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen
provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory,
hydraulická a/nebo elektrická kladiva případně jiné) v blízkosti obytných objektů.
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5. Závěry a doporučení
Umístění a technické řešení rekonstrukce silnice II/344 v úseku Havlíčkův Brod - Dolní Krupá splňuje
požadavky protihlukové ochrany. Ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou dodržena a požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo
nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou dosažitelná.
Základní hygienický limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) je prokazatelně dodržen ve vzdálenosti cca 30 metrů
od hrany silnice a více. Limit korigovaný pro starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je potom
prokazatelně dodržen ve všech chráněných venkovních prostorech resp. chráněných venkovních
prostorech staveb v kontaktu se silnicí.
Situace v území je historicky vzniklá. Chráněné objekty se nachází v bezprostředním kontaktu se silnicí.
Výstavbou záměru (přeložka silnice II/344) nedochází ke změně kategorie, osy ani nivelety silnice. Záměr
hlukovou situaci v území nemění resp. spíše zlepšuje (vzhledem k předpokládané lepší kvalitě vozovky s
nižší emisí hluku). Nedochází ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v
chráněném venkovním prostoru. Korekce pro starou hlukovou zátěž proto zůstává (ve smyslu nařízení
vlády č. 148/2006 Sb.) zachována.
Na základě provedeného místního šetření lze mít za prokázané, že neexistuje technické řešení, které by
zajistilo dodržení základního hygienického limitu LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) ve venkovním prostoru
objektů. Případné protihlukové stěny (předpokládané výšky min. cca 3 až 4 metry) by musely být umístěny
bezprostředně před fasádami domů, což by omezilo jejich osvětlení a oslunění, nehledě na nezbytnost
zajistit příjezd k domům, tj. stěna by musela být u vjezdů přerušena, což by její protihlukový účinek
znehodnotilo.
Z výše uvedených důvodů je v daném případě aplikovatelný limit korigovaný pro starou hlukovou zátěž
LAeq,T = 70/60 dB (den/noc), tento limit je prokazatelně dodržen ve všech výpočtových bodech bez dalších
opatření.
Hluk v období výstavby je řešitelný, pro období provádění stavebních prací jsou požadována tato opatření:
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost,
• v brzkých ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen
provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory,
hydraulická a/nebo elektrická kladiva případně jiné) v blízkosti obytných objektů.
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Přílohy
Seznam příloh:
Příloha 1 Protokoly z výpočtu (strany 16 - 33)
• Území 1: - den
- noc
• Území 2: - den
- noc
• Území 3: - den
- noc
• Území 4: - den
- noc
Příloha 2 Protokol z měření
Příloha 3 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k chráněnému venkovnímu prostoru
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Území 1
Den

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\Aktuální\220-08 II_344 HavlBrod-DolniKrupa\Hluk\HBDK_1.ZAD
Vytištěno: 28.8.2008 23:13
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 355.0, 120.2] [ 435.8, 155.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.4% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 435.8, 155.6] [ 497.5, 196.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.4% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.9 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 497.5, 196.5] [ 526.7, 225.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.4% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.9 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 526.7, 225.7] [ 544.4, 262.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.4% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.9 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 544.4, 262.7] [ 549.1, 312.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.4% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.9 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 549.1, 312.0] [ 545.2, 335.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.4% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: 2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 546.0, 336.6] [ 536.0, 467.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.3% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: 3
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 535.4, 469.2] [ 531.1, 544.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.6% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 531.1, 544.4] [ 535.4, 618.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.6% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
AUTOMOBILY: 4
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 535.4, 619.5] [ 556.1, 778.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 5.8% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 5.0| 546.8; 530.0| 546.8; 543.0| 558.3; 543.0| 558.3; 530.0|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 5.0| 4 | 547; 530|
13|
12| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 576.0; 295.0 | 55.2 |
0.0 | 55.2 |
|
|
| 2 |
2.0 | 499.0; 445.2 | 53.2 |
0.0 | 53.2 |
|
|
| 3 |
2.0 | 544.8; 537.7 | 62.8 |
0.0 | 62.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Noc

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\Aktuální\220-08 II_344 HavlBrod-DolniKrupa\Hluk\HBDK_1.ZAD
Vytištěno: 28.8.2008 23:15
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 355.0, 120.2] [ 435.8, 155.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.4% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 435.8, 155.6] [ 497.5, 196.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.4% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 497.5, 196.5] [ 526.7, 225.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.4% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 526.7, 225.7] [ 544.4, 262.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.4% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 544.4, 262.7] [ 549.1, 312.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.4% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 549.1, 312.0] [ 545.2, 335.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.4% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: 2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 546.0, 336.6] [ 536.0, 467.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.3% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.8 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: 3
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 535.4, 469.2] [ 531.1, 544.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.6% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 531.1, 544.4] [ 535.4, 618.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.6% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
AUTOMOBILY: 4
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 535.4, 619.5] [ 556.1, 778.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 5.8% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 5.0| 546.8; 530.0| 546.8; 543.0| 558.3; 543.0| 558.3; 530.0|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 5.0| 4 | 547; 530|
13|
12| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 576.0; 295.0 | 46.5 |
0.0 | 46.5 |( 55.2)|
|
| 2 |
2.0 | 499.0; 445.2 | 44.5 |
0.0 | 44.5 |( 53.2)|
|
| 3 |
2.0 | 544.8; 537.7 | 54.1 |
0.0 | 54.1 |( 62.8)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Území 2
Den

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\Aktuální\220-08 II_344 HavlBrod-DolniKrupa\Hluk\HBDK_2.ZAD
Vytištěno: 28.8.2008 23:19
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 3
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 506.7, 132.5] [ 503.4, 40.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.6% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 503.4, 40.7] [ 514.4, -67.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.6% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: 4
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 506.7, 133.6] [ 554.8, 459.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 5.8% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: 5
(V rovině) |
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| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 554.8, 461.6] [ 577.8, 623.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.5% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.2 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 577.8, 623.3] [ 608.4, 822.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.5% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 5.0| 518.9; 40.9| 518.9; 56.4| 530.5; 56.4| 530.5; 40.9|
| 3. | Dům | 5.0| 571.4; 255.0| 573.0; 245.7| 585.4; 247.8| 583.8; 257.1|
| 4. | Dům | 5.0| 514.2; 427.4| 527.4; 422.7| 532.9; 438.2| 519.7; 442.9|
| 5. | Dům | 5.0| 525.8; 456.0| 530.5; 471.4| 538.9; 468.8| 534.2; 453.4|
| 6. | Dům | 5.0| 535.1; 481.5| 539.0; 491.5| 545.1; 489.1| 541.2; 479.1|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 5.0| 4 | 519;
41|
16|
12| 3.0
|
| 3
|Dům | 5.0| 4 | 571; 255|
13|
9| 3.0
|
| 4
|Dům | 5.0| 4 | 514; 427|
16|
14| 3.0
|
| 5
|Dům | 5.0| 4 | 526; 456|
16|
9| 3.0
|
| 6
|Dům | 5.0| 4 | 535; 482|
11|
7| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4 |
2.0 | 567.6; 251.1 | 54.7 |
0.0 | 54.7 |
|
|
| 5 |
2.0 | 533.6; 429.7 | 62.5 |
0.0 | 62.5 |
|
|
| 6 |
2.0 | 539.7; 460.6 | 63.1 |
0.0 | 63.1 |
|
|
| 7 |
2.0 | 546.7; 484.6 | 64.5 |
0.0 | 64.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Noc

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\Aktuální\220-08 II_344 HavlBrod-DolniKrupa\Hluk\HBDK_2.ZAD
Vytištěno: 28.8.2008 23:22
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 3
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 506.7, 132.5] [ 503.4, 40.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.6% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 503.4, 40.7] [ 514.4, -67.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 1.6% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: 4
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 506.7, 133.6] [ 554.8, 459.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 5.8% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: 5
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 554.8, 461.6] [ 577.8, 623.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.5% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|

Strana: 22 z 33

Silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, úsek č. 1 Havlíčkův Brod – Dolní Krupá
HLUKOVÁ STUDIE

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 577.8, 623.3] [ 608.4, 822.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.5% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 5.0| 518.9; 40.9| 518.9; 56.4| 530.5; 56.4| 530.5; 40.9|
| 3. | Dům | 5.0| 571.4; 255.0| 573.0; 245.7| 585.4; 247.8| 583.8; 257.1|
| 4. | Dům | 5.0| 514.2; 427.4| 527.4; 422.7| 532.9; 438.2| 519.7; 442.9|
| 5. | Dům | 5.0| 525.8; 456.0| 530.5; 471.4| 538.9; 468.8| 534.2; 453.4|
| 6. | Dům | 5.0| 535.1; 481.5| 539.0; 491.5| 545.1; 489.1| 541.2; 479.1|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 5.0| 4 | 519;
41|
16|
12| 3.0
|
| 3
|Dům | 5.0| 4 | 571; 255|
13|
9| 3.0
|
| 4
|Dům | 5.0| 4 | 514; 427|
16|
14| 3.0
|
| 5
|Dům | 5.0| 4 | 526; 456|
16|
9| 3.0
|
| 6
|Dům | 5.0| 4 | 535; 482|
11|
7| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4 |
2.0 | 567.6; 251.1 | 46.0 |
0.0 | 46.0 |( 54.7)|
|
| 5 |
2.0 | 533.6; 429.7 | 53.8 |
0.0 | 53.8 |( 62.5)|
|
| 6 |
2.0 | 539.7; 460.6 | 54.4 |
0.0 | 54.4 |( 63.1)|
|
| 7 |
2.0 | 546.7; 484.6 | 55.8 |
0.0 | 55.8 |( 64.5)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Území 3
Den

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\Aktuální\220-08 II_344 HavlBrod-DolniKrupa\Hluk\HBDK_3.ZAD
Vytištěno: 28.8.2008 23:18
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 8
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 466.3, 162.9] [ 453.2, 86.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.1% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.3 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 453.2, 86.5] [ 407.4,-126.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 70.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.1% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: 9
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 467.4, 162.9] [ 484.9, 286.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 70.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.7% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 484.9, 286.3] [ 501.3, 358.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 70.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.7% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.9 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 501.3, 358.3] [ 536.2, 472.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 70.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.7% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.9 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 536.2, 472.9] [ 564.6, 567.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 70.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.7% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: 10
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 564.6, 570.1] [ 584.2, 656.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 584.2, 656.3] [ 610.4, 790.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 492.3; 118.4| 507.8; 116.0| 509.7; 128.5| 494.2; 130.9|
| 2. | Dům | 6.0| 486.9; 188.6| 489.2; 206.4| 506.2; 204.2| 503.9; 186.4|
| 3. | Dům | 6.0| 440.6; 264.2| 441.4; 288.2| 429.8; 288.6| 429.0; 264.6|
| 4. | Dům | 6.0| 474.6; 326.8| 454.5; 350.7| 442.8; 340.8| 462.9; 316.9|
| 5. | Dům | 6.0| 494.6; 231.8| 492.3; 265.8| 501.6; 266.4| 503.9; 232.4|
| 6. | Dům | 6.0| 497.0; 291.3| 506.2; 317.5| 514.7; 314.5| 505.5; 288.3|
| 7. | Dům | 6.0| 520.9; 359.9| 537.9; 362.3| 536.1; 375.3| 519.1; 372.9|
| 8. | Dům | 6.0| 524.7; 396.2| 527.8; 415.5| 535.6; 414.2| 532.5; 394.9|
| 9. | Dům | 8.0| 571.1; 514.3| 585.7; 542.1| 597.3; 536.0| 582.7; 508.2|
|10. | Dům | 8.0| 584.2; 475.0| 621.2; 540.6| 633.6; 533.6| 596.6; 468.0|
|11. | Dům | 6.0| 519.3; 259.6| 530.9; 274.3| 539.2; 267.8| 527.6; 253.1|
|12. | Dům | 6.0| 527.1; 299.7| 546.4; 273.5| 553.1; 278.4| 533.8; 304.6|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|13. | Dům | 6.0| 533.2; 356.1| 554.1; 366.9| 559.6; 356.2| 538.7; 345.4|
|14. | Dům | 6.0| 520.9; 327.5| 538.6; 331.4| 536.9; 339.1| 519.2; 335.2|
|15. | Dům | 6.0| 559.5; 416.3| 579.5; 430.2| 571.6; 441.6| 551.6; 427.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 492; 118|
16|
13| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 487; 189|
18|
17| 3.0
|
| 3
|Dům | 6.0| 4 | 441; 264|
24|
12| 3.0
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 475; 327|
31|
15| 3.0
|
| 5
|Dům | 6.0| 4 | 495; 232|
34|
9| 3.0
|
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| 6
|Dům | 6.0| 4 | 497; 291|
28|
9| 3.0
|
| 7
|Dům | 6.0| 4 | 521; 360|
17|
13| 3.0
|
| 8
|Dům | 6.0| 4 | 525; 396|
20|
8| 3.0
|
| 9
|Dům | 8.0| 4 | 571; 514|
31|
13| 3.0
|
|10
|Dům | 8.0| 4 | 584; 475|
75|
14| 3.0
|
|11
|Dům | 6.0| 4 | 519; 260|
19|
11| 3.0
|
|12
|Dům | 6.0| 4 | 527; 300|
33|
8| 3.0
|
|13
|Dům | 6.0| 4 | 533; 356|
24|
12| 3.0
|
|14
|Dům | 6.0| 4 | 521; 328|
18|
8| 3.0
|
|15
|Dům | 6.0| 4 | 560; 416|
24|
14| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 8 |
2.0 | 488.5; 126.9 | 58.3 |
0.0 | 58.3 |
|
|
| 9 |
2.0 | 483.8; 199.4 | 64.6 |
0.0 | 64.6 |
|
|
| 10 |
2.0 | 495.4; 227.2 | 59.4 |
0.0 | 59.4 |
|
|
| 11 |
2.0 | 446.8; 272.0 | 57.5 |
0.0 | 57.5 |
|
|
| 12 |
2.0 | 471.5; 317.5 | 61.9 |
0.0 | 61.9 |
|
|
| 13 |
2.0 | 500.0; 313.6 | 66.5 |
0.0 | 66.5 |
|
|
| 14 |
2.0 | 516.3; 361.5 | 63.1 |
0.0 | 63.1 |
|
|
| 15 |
2.0 | 523.2; 406.3 | 66.6 |
0.0 | 66.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Noc

HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

Strana: 26 z 33

Silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, úsek č. 1 Havlíčkův Brod – Dolní Krupá
HLUKOVÁ STUDIE

Soubor: C:\MYNAR\PRACE\Aktuální\220-08 II_344 HavlBrod-DolniKrupa\Hluk\HBDK_3.ZAD
Vytištěno: 28.8.2008 23:15
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 8
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 466.3, 162.9] [ 453.2, 86.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.1% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.5 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 453.2, 86.5] [ 407.4,-126.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 70.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.1% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: 9
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 467.4, 162.9] [ 484.9, 286.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 70.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.7% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 484.9, 286.3] [ 501.3, 358.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 70.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.7% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 501.3, 358.3] [ 536.2, 472.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 70.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.7% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 536.2, 472.9] [ 564.6, 567.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 70.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.7% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: 10
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 564.6, 570.1] [ 584.2, 656.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 584.2, 656.3] [ 610.4, 790.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 492.3; 118.4| 507.8; 116.0| 509.7; 128.5| 494.2; 130.9|
| 2. | Dům | 6.0| 486.9; 188.6| 489.2; 206.4| 506.2; 204.2| 503.9; 186.4|
| 3. | Dům | 6.0| 440.6; 264.2| 441.4; 288.2| 429.8; 288.6| 429.0; 264.6|
| 4. | Dům | 6.0| 474.6; 326.8| 454.5; 350.7| 442.8; 340.8| 462.9; 316.9|
| 5. | Dům | 6.0| 494.6; 231.8| 492.3; 265.8| 501.6; 266.4| 503.9; 232.4|
| 6. | Dům | 6.0| 497.0; 291.3| 506.2; 317.5| 514.7; 314.5| 505.5; 288.3|
| 7. | Dům | 6.0| 520.9; 359.9| 537.9; 362.3| 536.1; 375.3| 519.1; 372.9|
| 8. | Dům | 6.0| 524.7; 396.2| 527.8; 415.5| 535.6; 414.2| 532.5; 394.9|
| 9. | Dům | 8.0| 571.1; 514.3| 585.7; 542.1| 597.3; 536.0| 582.7; 508.2|
|10. | Dům | 8.0| 584.2; 475.0| 621.2; 540.6| 633.6; 533.6| 596.6; 468.0|
|11. | Dům | 6.0| 519.3; 259.6| 530.9; 274.3| 539.2; 267.8| 527.6; 253.1|
|12. | Dům | 6.0| 527.1; 299.7| 546.4; 273.5| 553.1; 278.4| 533.8; 304.6|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|13. | Dům | 6.0| 533.2; 356.1| 554.1; 366.9| 559.6; 356.2| 538.7; 345.4|
|14. | Dům | 6.0| 520.9; 327.5| 538.6; 331.4| 536.9; 339.1| 519.2; 335.2|
|15. | Dům | 6.0| 559.5; 416.3| 579.5; 430.2| 571.6; 441.6| 551.6; 427.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 492; 118|
16|
13| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 487; 189|
18|
17| 3.0
|
| 3
|Dům | 6.0| 4 | 441; 264|
24|
12| 3.0
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 475; 327|
31|
15| 3.0
|
| 5
|Dům | 6.0| 4 | 495; 232|
34|
9| 3.0
|
| 6
|Dům | 6.0| 4 | 497; 291|
28|
9| 3.0
|
| 7
|Dům | 6.0| 4 | 521; 360|
17|
13| 3.0
|
| 8
|Dům | 6.0| 4 | 525; 396|
20|
8| 3.0
|
| 9
|Dům | 8.0| 4 | 571; 514|
31|
13| 3.0
|
|10
|Dům | 8.0| 4 | 584; 475|
75|
14| 3.0
|
|11
|Dům | 6.0| 4 | 519; 260|
19|
11| 3.0
|
|12
|Dům | 6.0| 4 | 527; 300|
33|
8| 3.0
|
|13
|Dům | 6.0| 4 | 533; 356|
24|
12| 3.0
|
|14
|Dům | 6.0| 4 | 521; 328|
18|
8| 3.0
|
|15
|Dům | 6.0| 4 | 560; 416|
24|
14| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 8 |
2.0 | 488.5; 126.9 | 49.5 |
0.0 | 49.5 |( 58.3)|
|
| 9 |
2.0 | 483.8; 199.4 | 55.9 |
0.0 | 55.9 |( 64.6)|
|
| 10 |
2.0 | 495.4; 227.2 | 50.7 |
0.0 | 50.7 |( 59.4)|
|
| 11 |
2.0 | 446.8; 272.0 | 48.7 |
0.0 | 48.7 |( 57.5)|
|
| 12 |
2.0 | 471.5; 317.5 | 53.1 |
0.0 | 53.1 |( 61.9)|
|
| 13 |
2.0 | 500.0; 313.6 | 57.7 |
0.0 | 57.7 |( 66.5)|
|
| 14 |
2.0 | 516.3; 361.5 | 54.3 |
0.0 | 54.3 |( 63.1)|
|
| 15 |
2.0 | 523.2; 406.3 | 57.8 |
0.0 | 57.8 |( 66.6)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Území 4
Den

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\Aktuální\220-08 II_344 HavlBrod-DolniKrupa\Hluk\HBDK_4.ZAD
Vytištěno: 28.8.2008 23:25
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 10
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 398.3, 275.2] [ 367.7, 255.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 367.7, 255.5] [ 342.5, 228.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.9 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 342.5, 228.2] [ 302.1, 146.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.9 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 302.1, 146.3] [ 279.2, 99.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.9 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 279.2, 99.3] [ 263.9, 45.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.9 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 263.9, 45.8] [ 237.7, -83.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: 11
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 398.4, 277.2] [ 548.2, 357.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.2% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.3 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 548.2, 357.5] [ 638.6, 409.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.2% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.3 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: 12
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
239.61, podíl nákladních aut: 17 %.
|
|/1 Krajní body: [ 640.8, 412.8] [ 700.9, 456.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.8 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 700.9, 456.5] [ 727.1, 483.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.8 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 727.1, 483.8] [ 761.0, 524.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.8 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 761.0, 524.3] [ 791.5, 572.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.8 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 791.5, 572.3] [ 819.9, 633.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.8 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 819.9, 633.5] [ 838.5, 687.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.8 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 838.5, 687.0] [ 862.5, 778.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.8 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 7.0| 498.8; 343.8| 488.0; 366.2| 503.9; 373.9| 514.7; 351.5|
| 2. | Dům | 3.5| 449.8; 324.1| 440.5; 318.7| 433.5; 330.7| 442.8; 336.1|
| 3. | Dům | 2.5| 473.7; 348.1| 471.0; 355.8| 478.4; 358.4| 481.1; 350.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
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|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 7.0| 4 | 499; 344|
25|
18| 3.0
|
| 2
|Dům | 3.5| 4 | 450; 324|
14|
11| 3.0
|
| 3
|Dům | 2.5| 4 | 474; 348|
8|
8| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 16 |
2.0 | 447.1; 318.1 | 64.4 |
0.0 | 64.4 |
|
|
| 17 |
2.0 | 509.6; 344.4 | 67.0 |
0.0 | 67.0 |
|
|
| 17 |
5.0 | 509.6; 344.4 | 67.1 |
0.0 | 67.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Noc

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\Aktuální\220-08 II_344 HavlBrod-DolniKrupa\Hluk\HBDK_4.ZAD
Vytištěno: 28.8.2008 23:28
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 10
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 398.3, 275.2] [ 367.7, 255.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.1 dB.
|
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|/2 Krajní body: [ 367.7, 255.5] [ 342.5, 228.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 342.5, 228.2] [ 302.1, 146.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 302.1, 146.3] [ 279.2, 99.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.1 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 279.2, 99.3] [ 263.9, 45.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.1 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 263.9, 45.8] [ 237.7, -83.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.9% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: 11
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 398.4, 277.2] [ 548.2, 357.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.2% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.5 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 548.2, 357.5] [ 638.6, 409.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.2% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 56.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: 12
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
30.16, podíl nákladních aut: 19 %.
|
|/1 Krajní body: [ 640.8, 412.8] [ 700.9, 456.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 700.9, 456.5] [ 727.1, 483.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.0 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 727.1, 483.8] [ 761.0, 524.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.0 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 761.0, 524.3] [ 791.5, 572.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.0 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 791.5, 572.3] [ 819.9, 633.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.0 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 819.9, 633.5] [ 838.5, 687.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.0 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 838.5, 687.0] [ 862.5, 778.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 6.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 7.0| 498.8; 343.8| 488.0; 366.2| 503.9; 373.9| 514.7; 351.5|
| 2. | Dům | 3.5| 449.8; 324.1| 440.5; 318.7| 433.5; 330.7| 442.8; 336.1|
| 3. | Dům | 2.5| 473.7; 348.1| 471.0; 355.8| 478.4; 358.4| 481.1; 350.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 7.0| 4 | 499; 344|
25|
18| 3.0
|
| 2
|Dům | 3.5| 4 | 450; 324|
14|
11| 3.0
|
| 3
|Dům | 2.5| 4 | 474; 348|
8|
8| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 16 |
2.0 | 447.1; 318.1 | 55.6 |
0.0 | 55.6 |( 64.4)|
|
| 17 |
2.0 | 509.6; 344.4 | 57.8 |
0.0 | 57.8 |( 67.0)|
|
| 17 |
5.0 | 509.6; 344.4 | 57.9 |
0.0 | 57.9 |( 67.1)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Strana: 33 z 33

Protokol ZÚ Pardubice
4204 / H-160 / DK / 08
Laboratorní centrum Ústí nad Orlicí

str. 2/10

1) Typ měření:
Třída přesnosti II - běžné měření

2) Měřeno dle:
a)
b)

Metodický návod hlavního hygienika ČR č.j. HEM-300-11.12.01-34065
ČSN ISO 1996-1 až 3

3) Měřicí přístroje:
a)
b)
c)

zvukoměr B&K 2250, v.č.2449953, platnost ověření do 30. 8. 2009, třída přesnosti 1, ověřeno ČMI
OI Brno, ověřovací list 6035-OL-Z067-07
měřicí mikrofon B&K 4189, v.č. 2453473, platnost ověření do 27. 8. 2009, ověřeno ČMI OI Brno,
ověřovací list 6035-OL-M065-07
akustický kalibrátor B&K 4230, v.č.1233396, platnost kalibrace do 1.11.2008, třída přesnosti 1,
kalibrováno ČMI OI Brno, kalibrační list 6035-KL-K047-06

Meteorologie
a) Datalogger L 3120, v.č. 01070053
b) Digitální anemometr termický TESTO 405 V1, v.č. 00269704

4) Počasí:
Srážky
Oblačnost
Rychlost větru
Teplota vzduchu
Relativní vlhkost

1400 - 1600
beze srážek
skoro jasno
do 4 m/s
viz. str. 5
viz. str. 5

2200 - 2400
beze srážek
zataženo
do 1 m/s
viz. str. 5
viz. str. 5

400 - 600
beze srážek
zataženo
do 1 m/s
viz. str. 5
viz. str. 5

730 - 930
beze srážek
zataženo
do 1 m/s
viz. str. 5
viz. str. 5
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5) Místa a podmínky měření:
CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR STAVEB
Zdroj hluku:

Doprava na komunikaci II/344

Údaje o komunikaci:

Šířka vozovky 5,8 m, jízdní pruhy 1+1, povrch asfalt, průjezdná
rychlost 70 km/h (dáno značkou omezení rychlosti).

Charakteristika hluku:

Proměnný, šíření vzduchem

Charakteristika provozu:

V denní i noční době

Způsob využití území:

Chráněný venkovní prostor staveb

Místo měření (MM):
1. Rodinný dům (RD) Český Dvůr č.p. 109, chráněný venkovní prostor staveb
Mikrofon byl umístěn 2,0 m před fasádou RD, 10,0 m od levého rohu domu, 7,3 m od hrany
komunikace, ve výšce 2,0 m na terénem, mikrofon směrem ke zdroji hluku, pole přímé.

Strategie měření:
Měření bylo provedeno pomocí záznamu 5-ti minutových ekvivalentních hladin akustického tlaku
v časových intervalech domluvených s objednatelem, během kterých byly zapisovány nežádoucí
hlukové události. Výstupem jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro 1-no hodinové intervaly.
Během celého měření byl současně prováděn dopravně inženýrský průzkum.
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6) Výsledky měření:

Měřící interval

30

30

7 –8
830 – 930
1400 – 1500
1500 – 1600
2200 – 2300
2300 – 2400
400 – 500
500 – 600

Ekvivalentní
hladina
akustického tlaku
LAeq,1hod [dB]
MM 1

Lehká doprava

Těžká doprava

66,8
66,9
64,2
65,3
56,9
52,1
56,3
64,7

277
260
295
281
37
9
29
209

8
11
4
8
0
0
1
5

Počet vozidel [ks]

Lehká doprava – MOTO + OA + LNA
Těžká doprava – TNA + BUS + TRAKTOR + OSTATNÍ
Výsledné hodnoty jsou uvedeny ve tvaru střední hodnota ± rozšířená nejistota U.

Přílohy:
str. 5 protokol o měření klimatických podmínek.
str. 6 fotodokumentace
str. 7 situační snímek
str. 8 časový průběh ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,5min
str. 9 výpis ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,5min v denní době
str. 10 výpis ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,5min v noční době
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PROTOKOL O MĚŘENÍ
Soubor: C:\Program Files\COMET\CS\DATA\01070053\2008_08_14_no00.msb
Výrobní číslo: 01070053
Popis záznamu: H-160, Alexandr Mertl, komunikace II/344, Havl.Brod-Chotěboř
Měřené analogové kanály:
Číslo
1
2
3

12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
12.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
13.8.2008
Stránka 1

Popis
Teplota
Vlhkost
Ros. bod

14:00:00
14:15:00
14:30:00
14:45:00
15:00:00
15:15:00
15:30:00
15:45:00
16:00:00
22:00:00
22:15:00
22:30:00
22:45:00
23:00:00
23:15:00
23:30:00
23:45:00
0:00:00
4:00:00
4:15:00
4:30:00
4:45:00
5:00:00
5:15:00
5:30:00
5:45:00
6:00:00
7:30:00
7:45:00
8:00:00
8:15:00
8:30:00
8:45:00
9:00:00
9:15:00
9:30:00

Jednotka
[°C]
[%]
[°C]

Teplota
[°C]

Vlhkost
[%]

Ros.bod
[°C]

27,8
27,8
28,0
28,1
28,9
28,8
29,9
28,2
27,8
22,6
21,8
21,5
21,6
21,4
21,4
21,3
21,3
21,1
17,7
17,6
17,5
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,3
17,8
18,0
18,0
17,9
17,9
17,9
18,1
18,4
19,1

44,5
43,4
40,8
39,8
39,3
38,8
36,9
38,9
40,2
60,2
63,1
64,5
64,4
65,2
66,1
66,6
66,1
67,1
67,2
67,7
68,5
68,6
68,2
67,3
66,7
66,8
66,4
64,0
63,5
62,9
62,1
61,4
60,5
62,1
62,4
61,4

14,6
14,2
13,4
13,2
13,6
13,4
13,5
12,9
13,0
14,5
14,5
14,5
14,6
14,8
14,8
14,7
14,7
14,7
11,5
11,6
11,7
11,6
11,5
11,3
11,2
11,1
11,0
10,9
11,0
10,8
10,5
10,4
10,1
10,7
11,0
11,5

***KONEC PROTOKOLU***
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Fotodokumentace:

Umístění mikrofonu na MM 1

Umístění mikrofonu na MM 1

Pohled z MM 1 na komunikaci II/344

Pohled směr Chotěboř

Pohled směr Havlíčkův Brod

Protokol ZÚ Pardubice
4204 / H-160 / DK / 08
Laboratorní centrum Ústí nad Orlicí

Situační snímek:

MM 1

str. 7/10

ekvivalentní hladina kustického tlaku LAeq,5min [dB]
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

7:00:00
8:00:00

MM 1

počátek intervalu

Časový průběh ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,5min z provozu na komunikaci II/344
RD Český Dvůr č.p. 109 (výpočtový bod 13), 12. -13. 8. 2008

9:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
0:00:00
1:00:00
2:00:00
3:00:00
4:00:00
5:00:00
6:00:00
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Výpis ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,5min v denní době:
Počátek intervalu
12.8.2008 14:00
12.8.2008 14:05
12.8.2008 14:10
12.8.2008 14:15
12.8.2008 14:20
12.8.2008 14:25
12.8.2008 14:30
12.8.2008 14:35
12.8.2008 14:40
12.8.2008 14:45
12.8.2008 14:50
12.8.2008 14:55
12.8.2008 15:00
12.8.2008 15:05
12.8.2008 15:10
12.8.2008 15:15
12.8.2008 15:20
12.8.2008 15:25
12.8.2008 15:30
12.8.2008 15:35
12.8.2008 15:40
12.8.2008 15:45
12.8.2008 15:50
12.8.2008 15:55

LAeq,5min
[dB]
MM 1
63,8
64,5
61,9
64,8
66,1
63,2
63,9
64,8
63,7
65,3
64,2
63,0
64,7
67,1
63,4
68,0
66,2
63,6
63,6
62,1
65,1
63,2
67,4
64,6

Počátek intervalu
Poznámka
13.8.2008 7:30
13.8.2008 7:35
13.8.2008 7:40
13.8.2008 7:45
13.8.2008 7:50
13.8.2008 7:55
13.8.2008 8:00
13.8.2008 8:05
13.8.2008 8:10
13.8.2008 8:15
13.8.2008 8:20
13.8.2008 8:25
13.8.2008 8:30
13.8.2008 8:35
13.8.2008 8:40
13.8.2008 8:45
13.8.2008 8:50
13.8.2008 8:55
13.8.2008 9:00
13.8.2008 9:05
13.8.2008 9:10
13.8.2008 9:15
13.8.2008 9:20
13.8.2008 9:25

LAeq,5min
[dB]
MM 1
64,3
68,2
66,0
64,5
68,4
67,4
67,0
67,9
65,1
65,2
67,1
67,6
66,3
66,7
64,7
64,7
70,0
69,3
66,2
66,4
66,6
64,3
66,9
66,7

Poznámka
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Výpis ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,5min v noční době:
Počátek intervalu
12.8.2008 22:00
12.8.2008 22:05
12.8.2008 22:10
12.8.2008 22:15
12.8.2008 22:20
12.8.2008 22:25
12.8.2008 22:30
12.8.2008 22:35
12.8.2008 22:40
12.8.2008 22:45
12.8.2008 22:50
12.8.2008 22:55
12.8.2008 23:00
12.8.2008 23:05
12.8.2008 23:10
12.8.2008 23:15
12.8.2008 23:20
12.8.2008 23:25
12.8.2008 23:30
12.8.2008 23:35
12.8.2008 23:40
12.8.2008 23:45
12.8.2008 23:50
12.8.2008 23:55

LAeq,5min
[dB]
MM 1
56,5
56,5
52,1
60,3
58,3
50,1
53,8
61,8
45,6
55,7
56,2
56,2
56,2
45,3
45,5
53,1
46,7
53,4
54,4
46,4
46,3
47,0
55,2
53,6

Počátek intervalu
Poznámka
13.8.2008 4:00
13.8.2008 4:05
13.8.2008 4:10
13.8.2008 4:15
13.8.2008 4:20
13.8.2008 4:25
13.8.2008 4:30
13.8.2008 4:35
13.8.2008 4:40
13.8.2008 4:45
13.8.2008 4:50
13.8.2008 4:55
13.8.2008 5:00
13.8.2008 5:05
13.8.2008 5:10
13.8.2008 5:15
13.8.2008 5:20
13.8.2008 5:25
13.8.2008 5:30
13.8.2008 5:35
13.8.2008 5:40
13.8.2008 5:45
13.8.2008 5:50
13.8.2008 5:55

LAeq,5min
[dB]
MM 1
29,9
31,3
58,8
52,5
51,9
35,2
57,7
56,5
60,1
60,0
56,3
57,5
59,6
62,2
63,4
63,6
64,4
64,7
64,9
65,7
65,9
66,8
63,8
66,6

Poznámka

PŘÍLOHA 4
(DOKLADY)

