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Souhrn 

Práce v letošním roce byly zaměřeny na rozšíření a 
bližší specifikaci výsledků rozpracovaných v roce 
2017. Celkový soubor vyhodnocených dokumentací 
EIA byl 93 a byl přibližně rovnoměrně rozdělen na 
čtyřpruhové komunikace (33), dvoupruhové 
komunikace v kategorii S11,5 a vyšší (30) a 
dvoupruhové komunikace kategorie nižší než S11,5. 
Sledovány byly jak technické ukazatele (délka, počet 
MÚK, mosty, protihlukové stěny aj.), tak parametry 
zásahu do půdního fondu, vodních zdrojů, 
horninového prostředí, objektů ochrany přírody, 
kulturních památek a archeologických lokalit. 
Zjištěné kontakty pozemních komunikací byly 
standardizovány přepočtením na úseky délky 10 km. 
Rozšířen byl i počet modelových území pro 
krajinnou analýzu. Statistické zpracování získaných 
výsledků potvrzuje předpokládané teoretické závěry 
a získané výsledky jsou dostatečným vstupem pro 
závěrečné dvě etapy (D. Syntéza vztahů mezi 
složkami krajiny a pozemními komunikacemi; E. 
Stanovení ekologických standardů a způsobu jejich 
aplikace), které jsou naplánovány na rok 2019. 

Oblast použití 

Výsledky budou využitelné v oblasti investiční 
přípravy nových pozemních komunikací, především 
v rámci procesů hodnocení vlivu koncepcí (SEA) a 
záměrů (EIA) na životní prostředí. Při těchto 
projednáváních se často operuje s konstatováním, že 
pozemní komunikace se dostává do kolize s určitým 
prvkem ochrany životního prostředí. Chybí zde ale 
porovnání s reálným stavem v krajině a 
nezohledňuje se, že přirozená četnost, hustota a 
rozmístění chráněných prvků vlastně neumožňuje při 
projektování se jim vyhnout. Podklady pro 
komplexní hodnocení přinese tento projekt. Budou 
pro každou složku zpracovány limitní hodnoty (tzv. 
ekologické standardy), které ukazují, kdy zásah do 
daného prvku je třeba považovat za běžný a kdy je 
již nevhodný.  

 

 

Metodika a postup řešení 

V roce 2018 bylo těžiště prací v etapách B a C. 
V etapě C byl počet analyzovaných dokumentací 
EIA  zvýšen na 93 (33 dálnic a dalších čtyřproudých 
komunikací, 30 modernizovaných silnic I. třídy a 30 
modernizované silnice II. třídy). Hodnoceny byly 
dvě skupiny ukazatelů: 
a) technické parametry úzce související opatřeními 

na ochranu životního prostředí (MÚK, mosty, 
ekodukty, tunely, protihlukové stěny, zelené 
pásy, oplocení); 

b) kontakty se složkami životního prostředí (půda, 
voda, horninové prostředí, ochrana přírody, 
krajina, hmotný majetek a kulturní památky). 
Kontakty byly podle svého charakteru 
hodnoceny buď počtem, nebo délkou průchodu 
či záborem. 

Pro sjednocení výsledků byly všechny ukazatele 
přepočítány vždy na 10 km délky úseku.  
 
Práce pokračovaly i na etapě B (analýza krajiny), 
kde je přítomnost krajinných prvků sledována ve 
vybraných modelových územích o rozloze 10 x 10 
km. Ta jsou umístěna po celé ČR s cílem podchytit 
variabilitu přírodních podmínek jak z hlediska 
geomorfologie území, tak stupně urbanizace a 
přítomnosti přírodních prvků. Počet modelových 
území byl proti původním předpokladům zvýšen pro 
zachycení větší variability podmínek.  

Výsledky 

Z analyzovaného souboru dokumentací EIA a 
stanovených střetů se složkami životního prostředí 
byla zpracována základní statistika celých souborů 
dat. Jsou z ní patrné následující závěry: 

a) U parametrů, kde vliv na složky životního 
prostředí je závislý na kategorii komunikace, se 
potvrzují obecné předpoklady o výrazně vyšším 
vlivu dálnic a rychlostních silnic proti 
modernizovaným silnicím I. třidy v kategorii 
S 11,5. Příklady jsou uvedeny na obr. 1 a 2. 
Tento vliv ale není přímo úměrný kategorii 
komunikace a ukazuje, že relativní vliv 
komunikací nižších tříd je vyšší. 
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Obr. 1 Závislost průměrných trvalých záborů zemědělské 

a lesní půdy na kategorii komunikace (ar/10 km trasy). 

 

Obr. 2 Závislost průměrných rozsahů zemních prací na 

kategorii komunikace (m3/10 km trasy) 

b) Vzhledem ke značné proměnlivosti přírodních i 
technických podmínek, vykazují zjištěné 
indikátory značnou variabilitu. Tomu také bude 
přizpůsobené konečné vyhodnocení, kde 
přijatelnost hodnot bude stanovována na základě 
pravděpodobnostního rozložení výsledků 
v několika stupních.  

c) Není možné vymezit výsledné ekostandardy 
jednotně pro celé území ČR, ale je třeba je 

rozlišit podle morfologie terénu, přírodních 
podmínek a stupně urbanizace. 

d) Výsledky ukazují, že i silnice nižších tříd mají 
významné kontakty se složkami životního 
prostředí. A to i přes obecně přijímanou tezi, že 
vzhledem k nižším nárokům na technické 
parametry se mohou v krajině lépe vyhýbat 
cenným a problémových místům. Je proto při 
konečném rozhodování porovnávat jednotlivá 
negativa (kontakty, zábory, kolize) se 
společenským přínosem (realizovaný dopravní 
výkon) 

Získané výsledky etap A, B, C jsou dostatečným 
podkladem pro provedení finální syntézy vztahů 
mezi krajinnými prvky a pozemními komunikacemi, 
včetně vyhodnocení kumulativních a synergických 
vazeb a pro výsledný návrh ekostandardů. 

Závěr 

Práce na projektu postupují v souladu s plánem 
prací. Realizací etap B a C jsou vytvořeny 
předpoklady pro syntézu vztahů mezi složkami 
krajiny a pozemními komunikacemi (etapa D) a pro 
zpracování konečného výstupu stanovení 
ekologických standardů a metodiky jejich praktické 
aplikace v různých etapách investiční přípravy 
(etapa E). Tyto práce budou realizovány v roce 
2019. 
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