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Souhrn
Výstupem řešení této aktivity byla předkládaná
metodika, která se zabývá včasným stanovením
potenciálních environmentálních rizik variant
nových pozemních komunikací, a to na samém
počátku investiční přípravy. Pomocí
formalizovaného postupu v GIS je navržena série
podkladových map vhodných pro návrh různých
variant tras projektantem a soubor indikátorů pro
hodnocení jejich přijatelnosti z hlediska dopadů na
životní prostředí. Hodnocení vychází
z environmentální legislativy, konkrétní místní
situace a ze srovnání v širším kontextu ČR. K tomu
byly zpracovány dvě série indikátorů, které
umožňují posoudit stavbu v kontextu (a) typů území
v ČR
a (b) jiných analogických silničních staveb.
Metodika je využitelná jak při prvotním výběru ve
fázi screeningu, tak v rámci posuzování v procesu
EIA.

Oblast použití
Metodiky se bude uplatňovat v rámci investiční
přípravy pozemních komunikací, a to především ve
dvou etapách:

1) Etapa screeningu – vymezení variant trasy
a jejich prvotní hodnocení. Zde leží těžiště celé
metodiky. Cílem je, aby projektant od začátku
navrhoval trasy komunikací do map, ve kterých
bude objektivně a přehledně zdokumentována
citlivost zájmového území z hlediska všech
základních složek životního prostředí. Základní
doporučení pro fázi výběru trasy je návrh většího
množství variant s menší technickou
propracovaností a jejich prvotní screeningové
vyhodnocení. Právě z většího počtu navržených
variant je možné vybrat optimální řešení, které bude
co nejméně zasahovat do cenných prvků životního
prostředí. Postupy pro screeningový výběr variant
jsou předmětem metodiky. Screeningové hodnocení
lze uplatnit nejen při vlastní přípravě pozemních
komunikací, ale i v rámci územního plánování a při
přípravě různých strategických materiálů.

2) Etapa EIA – podrobné hodnocení podle
zákona č. 100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní
prostředí vyžaduje již podrobné informace o
hodnoceném záměru. Posuzovány bývají většinou 1
až 3 varianty, rozpracované do podrobné technické
studie nebo i na úroveň dokumentace pro územní
rozhodnutí. Principy předkládané metodiky lze
použít v této fázi jako vstupní screening k
vytipování kritických míst a při konečném
vyhodnocování přijatelnosti předložených variant a
výběru konečné varianty.

Cílovou skupinou uživatelů metodiky jsou
zpracovatelé ekologických hodnocení vlivu
pozemních komunikací na životní prostředí,
projektanti dopravních staveb, investoři,
zpracovatelé územních plánů a úředníci státní
správy.

Metodika a postup řešení
Metodika je postavena na základech
multikriteriálního hodnocení, kategorizaci veličin
používaných v analýzách GIS a v principu byla
uvedena v TP 181. Novost předkládaného přístupu
spočívá v řadě metodických postupů, z nichž jako
nejdůležitější je možné uvést:

a) Posílení důrazu na individuální charakter
každé stavby. Žádné dvě stavby nejsou stejné, liší se
území, kde jsou realizovány, liší se i technické
provedení. Při přípravě nových komunikací se musí
respektovat platná legislativa, takže by se mohlo
zdát, že hodnocení všech staveb musí být totožné.
Tak tomu ale není. Vyjma jasných legislativních
zákazů, je zde široké pole pro posouzení, nakolik
významný je daný zásah. A zde je třeba uplatnit
individuální přístup. Metodika tento postup
podporuje. Projevuje se to v klíčovém metodickém
kroku, kterým je kategorizace území z hlediska
průchodnosti pro liniové stavby. Zde není pro každý
jednotlivý prvek předepsána jedna převodní
kategorie, ale rozpětí, v rámci kterého je možné
uplatnit individuální přístup k zájmovému území.
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b) Posuzování stavu zájmového území
v kontextu České republiky. Objektivní hodnocení
přijatelnosti řešení i začlenění individuálního
přístupu je možné jenom tehdy, jsou-li k dispozici
srovnávací údaje, určité „ekologické standardy“,
které umožní zařadit zájmové území do širšího
kontextu. Tyto „ekologické standardy“ nepředstavují
limity v legislativním smyslu, ale jisté mantinely,
které ukazují, zda průchodnost (citlivost, rezistence,
význam) zájmového území je větší, střední, či
menší. Zpracovaná sada indikátorů se týká četnosti
vybraných krajinných prvků v rámci celé ČR a dále
v rozdělní podle morfometrie (nížiny, pahorkatiny,
vrchoviny, hornatiny), s uvedením i statistických
parametrů očekávané variability. Porovnáme-li tyto
hodnoty s nově zavedeným ukazatelem zastoupení
daného prvku v zájmovém území, zjistíme, v jak
složitém a náročném území se pohybujeme.

c) Posuzování přijatelnosti dané varianty
v porovnání s analogickými stavbami. Z velké
četnosti různých chráněných objektů v krajině
vyplývá, že při realizaci liniové stavby není možné
se všem vyhnout. Je ale třeba hodnotit, kolik a
jakých kontaktů je přijatelných. Jako metodická
pomůcka mohou sloužit „ekologické standardy“
týkající se staveb komunikací. Předložená sada
indikátorů, zpracovaná na základě vyhodnocení
rozsáhlého souboru dokumentací EIA, umožňuje
projektantovi, nebo ekologovi zjistit, kde se
posuzovaná varianta nachází v kontextu
analogických staveb v ČR.

d) Zvýšený důraz na omezování kolizí
s cennými přírodními objekty. Metodika svými
nástroji podporuje prosazování obecné teze při
přípravě pozemních staveb, že prvním opatřením je
vyhnout se cennému objektu, teprve druhou
možností je hledání minimalizačních ochranných
opatření a poslední alternativou jsou kompenzace.
Navržené indikátory hodnotí rozsah zásahu do
cenných prvků a je možné je u různých variant
srovnávat. Navíc porovnáním plošného rozsahu
prvku v záboru trasy s jeho četností v celém
zájmovém území je možné posoudit, nakolik se
navržená trasa vyrovnala s reálným stavem
výchozího prostředí.

e) Reálný pohled na vliv tras pozemních
komunikací na životní prostředí. V současné době
je výstavba nových pozemních komunikací mediálně
často prezentována jako záměr s neúměrným
dopadem na životní prostředí. Nebývá zde ale již
diskutováno, že tyto vlivy často nemohou být jiné.
Ze struktury naší krajiny vyplývá, že zde není žádné
„volné“ místo pro liniovou stavbu. Každý hektar
území má svého majitele a uživatele, takže
bezkonfliktní řešení není možné. Prezentované
„ekologické standardy“ mají za cíl ukázat skutečnou

hustotu všech chráněných prvků v území a pomoci
převést diskusi do reálné roviny. Všichni si musí
uvědomit, že při výběru tras komunikací se vlastně
hledá „nejméně špatné řešení“. K tomu může
napomoci i tato metodika.
Předkládaná metodika se všemi inovačními prvky
směřuje k podpoře udržitelného rozvoje dopravní
sítě v ČR.

Výsledky
Primární zaměření této metodiky je na přípravu
realizace pozemních komunikací. Ty jsou v zákoně
č. 13/1997 Sb. v §2 definovány jako dopravní cesty
určené k užití silničními a jinými vozidly a chodci,
včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto
užití a bezpečnosti. Pozemní komunikace se dělí na
(a) dálnice, (b) silnice, (c) místní komunikace, (d)
účelové komunikace.

Podobné environmentální problémy při výběru trasy
mají ale i další liniové stavby. Jedná se především o:
• železnice – kdy především příprava budoucích

vysokorychlostních tratí (VRT) bude z hlediska
environmentálních dopadů velmi složitá,

• vodní cesty – plavební kanály,
• produktovody – ropovody, plynovody aj.,
• vedení vysokého, velmi vysokého a zvláště

vysokého napětí.

Závěr
Předkládanou metodiku je možné s odpovídajícími
úpravami použít pro všechny typy liniových staveb.

Z obecného hlediska je možné metodiku použít pro
jakékoliv stavební záměry zabírající větší území, na
kterém mění způsob jeho využití, morfologii terénu
a charakter biotopů.
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