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Anotace 

 Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu silničních dopravních staveb 

na ţivotní prostředí. V úvodní části je charakterizován historický vývoj dopravy a 

silničních staveb na našem území. V další kapitole jsou řešeny základní pojmy týkající se 

silničních dopravních staveb. Následuje legislativa týkající se výstavby silničních 

dopravních staveb. Dále pak následuje popis vlivů silničních dopravních staveb na 

jednotlivé sloţky ţivotního prostředí. Závěrečná část je věnována praktickému popisu a 

aplikaci předem získaných znalostí na problematiku vlivu silničních dopravních staveb na 

ţivotní prostředí v intravilánech měst. 

Klíčová slova: vliv, EIA, dopravní stavby 

 

Summary 

 This diploma thesis deals with the impact of road constuctions on environment. 

The introductory section is characterized by the historical development of transport and 

road construction in our country. The next chapter deals with the basic concepts of the road 

construction. Follows legislation relating to road construction projects. Then followed by a 

description of the effects of road construction on the individual components of the 

environment. The final section is devoted to description of the practical application of 

previously acquired knowledge on the issue of the impact of road construction on the 

environment in urban cities. 

Keywords: impact, EIA, road constructions 
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1 Úvod a cíl práce 

 Proces posuzování vlivů na ţivotní prostředí se stal jednou z neoddělitelných 

součástí ochrany ţivotního prostředí, které v současné rychle rozvíjející se době 

zabezpečuje maximální zhodnocení všech moţných negativních dopadů na ţivotní 

prostředí. 

 Doprava a výstavba dopravních komunikací má řadu nepříznivých vlivů na zdraví 

lidí, faunu a flóru, krajinný ráz a na kvalitu ţivotního prostředí jako celku. K těmto vlivům 

můţeme zařadit emise výfukových plynů, hluk, vibrace, záběr půdy, fragmentaci krajiny, 

spotřebu energie a další. Automobilový průmysl patří mezi největší znečišťovatele 

ţivotního prostředí, proto jeho problematika do určité části souvisí i s provozem 

pozemních silničních komunikací. Rozvoj ţivotní úrovně, ale také vzrůstající pohodlí 

obyvatel vede ke zvýšení počtu automobilů na silnicích. V důsledku rostoucího počtu 

automobilů je nutné přistoupit k výstavbě, modernizaci a zvýšení kapacit silnic a dálnic. 

 Má diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu silničních dopravních staveb na 

ţivotní prostředí. Kaţdá takováto nová liniová znamená vţdy zásah do přírodního prostředí 

s následnými důsledky. Dochází k narušování ekologické stability a ke změnám krajinného 

rázu. Ve své diplomové práci se zaměřím na problematiku vlivu silničních dopravních 

staveb na ţivotní prostředí. Proberu zde ve zkratce historický vývoj dopravy a dopravních 

komunikací na našem území. Dále se budu věnovat související legislativě, vlivu silničních 

komunikací na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí a v závěrečné části problematice vlivu 

silničních dopravních staveb na ţivotní prostředí v intravilánech sídel, kde dochází 

k přímým vlivům nejen na krajinu, rostliny, ţivočichy, ale také na člověka. 
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2 Historický vývoj silničních dopravních staveb na našem území 

2.1 Historický vývoj dopravy 

 Historický vývoj dopravy a společnosti byly vţdy navzájem propojeny. Úroveň 

dopravy vţdy odráţela vývoj lidské společnosti. Technické zdokonalování a vývoj dopravy 

vţdy umoţňovaly sledovat vyspělost spousty výrobních odvětví v různých dobách [6]. 

 V dřívějších dobách neexistovaly ţádné formy motorizované dopravy. Hlavním 

pohonem pro dopravu byla na souši taţná síla zvířat a na vodě to byla síla větru. Přepravní 

rychlosti bývaly velmi nízké jako i počet přepravovaných osob a zboţí. Velká většina měst 

byla stavěna v blízkosti vodních cest, protoţe vodní doprava byla efektivnější neţ doprava 

po souši. Mezinárodní obchod byl nepatrný a většina dopravních vztahů probíhala na 

lokální úrovni [6].  

 S obdobím středověku přišel i rozvoj námořní dopravy a tedy i rozvoj 

mezinárodního obchodu. Mezi světové velmoci námořní dopravy na přelomu 15. a 16. 

století patřili zejména Španělé a Portugalci. Začalo docházet k růstu obchodu s otroky a 

v koloniích se nacházelo velké odbytiště různého zboţí. Koloniální obchod umoţnil rozvoj 

pevninské dopravy ve vyspělejších částech Evropy [6]. 

 V této kapitole bude obecně rozebrána historie dopravy a historie silničních 

dopravních staveb na našem území. Na závěr kapitoly bude představena současná dopravní 

infrastruktura České republiky s výhledem do budoucna [6]. 

 Přelom v dopravě nastal v 17. a 18. stol. nastolením kapitalistických vztahů. 

Prvním podnětem byl počátek průmyslové revoluce, který byl spojený s vynálezem 

parního stroje. Pouţití parního motoru v lodích a vozidlech pozemní dopravy znamenalo 

velice důleţitou historickou změnu v dopravě. Začal prudký rozvoj ţelezniční hromadné 

dopravy, která se spolu s hromadnou lodní dopravou stala základním prvkem průmyslové 

revoluce. Celé 19. stol. se označuje za století páry. Díky parnímu pohonu ţeleznice 

postupně zatlačila do pozadí všechny ostatní druhy pevninské dopravy. Zvrat nastal aţ ve 

druhé polovině 19. století, kdy se konstruktérům podařilo zprovoznit první spalovací 
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motory. V letech 1862 aţ 1866 vyvinul Nicolaus Otto první čtyřdobý spalovací motor 

(obrázek č. 1). [7]. 

 

Obrázek 1: Ottův spalovací motor z roku 1876 [8] 

 Po 2. světové válce nastal velký rozvoj letecké dopravy, která umoţnila 

pravidelné transkontinentální let. Časová dostupnost různých částí světa se zkrátila na 

několik hodin. Rozvoj letecké dopravy také umoţnil rozvoj regionů, které leţely na 

periferiích. Od 60. let minulého století začaly největší světové mocnosti s dobýváním 

kosmu. Doprava hraje tedy významnou roli ve spotřebě neobnovitelných zdrojů a tím 

pádem také ve znečišťování ovzduší. Velkou nezbytností se stalo hledání environmentálně 

příznivých forem dopravy [6]. 
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2.2 Historie silničních staveb na našem území 

 Výstavba prvních pozemních komunikací byla spojena především s rozvojem 

obchodu a vojenstvím. Na našem území byla jednou z nejznámějších dopravních cest tzv. 

„Jantarová cesta“, která slouţila především obchodu. Procházela střední Evropou a 

spojovala přístav Aquiela ve Středozemním moři s přístavy na Baltu. Na našem území se 

dělila na větev západní a větev východní. Západní větev vedla přes Brno, Svitavy a 

Kladsko do Vratislavi. Východní větev procházela Moravou podél řeky Moravy k 

Mikulčicím, Přerovu na Opavu a opět na Vratislav [1].  

 

Obrázek 2: Jantarová stezka [2] 

 

 K podstatným změnám došlo ve 13. a 14.  století za kolonizace. Došlo k 

převedení obchodních spojů od stráţních hradů k nově zakládaným městům. Města byla 

často zakládána v místech, kde bylo moţno zabezpečit přechod stezky přes řeku. Ve 

městech se mohlo skladovat zboţí a dále měla města právo vybírat mýto. Tato města se tak 

stávala důleţitými hospodářskými a obchodními středisky. Zřizování pozemních 

komunikací jiţ v této době umoţnilo rozvoj těchto měst [1]. 

 Za vlády Karla IV. se začaly budovat zemské silnice. Tyto silnice měly zajistit 

svým uspořádáním a konstrukcí vozovky větší bezpečnost jízdy. Jejich šířka měla umoţnit 

vyhnutí dvou čtyřkolových vozů s těţkým nákladem, a tak zlepšit podmínky pro rozvoj 
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obchodu. K systematickému zlepšování zemských cest začalo docházet aţ po rozvoji 

poštovních linek, kdy vznikla potřeba větší rychlosti jízdy. První poštovní linka byla 

zavedena v roce 1527. Zemské silnice tak umoţnily rozvoj podnikání v přepravě nákladů a 

v přepravě osob [3]. 

Samotné základy vzniku silniční sítě na našem území spadají do roku 1725, kdy byla 

ustanovena silniční reparační komise pro řízení silničních prací. Císař Karel VI. následně 

schválil výstavbu hlavních státních silnic spojujících Prahu s Vídní, Lipskem, Vratislaví, 

Norimberkem, Lincem a Ţitavou. Na obrázku č. 3 je vidět tereziánská erární silnice. Tato 

silnice byla základem našich silnic I. třídy, výstavbou spadají do období 1736-1939. V naší 

silniční síti je dle tohoto typu postaveno několik tisíc km silnic [3, 16]. 

 

 

 

 

  

 

  

 Silnice v této době byly kamenné s povrchovou vrstvou štěrku a písku. Šířka 

silnice byla 7,2 m (4 sáhy) a vedle ní vedla nezpevněná letní cesta, která přebírala provoz 

za příznivého počasí a tím šetřila hlavní silnici. Výstavba hlavních silnic probíhala hlavně 

v druhé polovině 18.  století a v 19.  století. V polovině devatenáctého století bylo na 

našem území postaveno 4958 km silnic. Po roce 1860 se v souvislosti s dokončením 

výstavby hlavních ţelezničních tratí přeneslo těţiště výstavby silnic na okresní a obecní 

silnice [3, 4].  

 Zavedení spalovacího motoru s sebou přineslo významné změny, mezi které 

patřilo zrychlení dopravy, které se projevilo na silnicích aţ koncem 20. století. Silnice 

měly v té době prašný povrch, pouze asi 15 % bylo dláţděných, proto bylo nutno v zájmu 

sníţení prašnosti přistoupit k realizaci bezprašných úprav povrchů vozovek. K výraznější 

úpravě vozovek bylo moţno přistoupit aţ po vzniku státního silničního fondu, který vznikl 

 

  Obrázek 3:  Tereziánská erární silnice [16] 
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v roce 1927. Pomocí finančních prostředků z tohoto fondu mělo 34 % státních silnic v 

Československu v roce 1938 těţkou nebo střední vozovku a 31,5 % bylo opatřeno 

povrchovým nátěrem [3,4].  

 V roce 1935 byly vypracovány první návrhy páteřních silničních komunikací přes 

celou republiku. Impuls k výstavbě dal J. A. Baťa. Zadal i zpracování projektu části 

magistrály, která měla spojovat Moravu a Slovensko (obrázek č. 3) [3]. 

 

Obrázek 4: Návrh silniční magistrály podle Baťi [5] 

 K dálnicím se dostáváme aţ v roce 1938. Dne 4.11.1938 byla odsouhlasena stavba 

dálnice z Prahy na Podkarpatskou Rus, která byla později označena jako D1. V dubnu roku 

1939 začala ovšem výstavba německé dálnice na Moravě. Tato dálnice měla spojovat 

Vídeň a Vroclaw. Tato říšská dálnice nebyla nikdy zrealizována. Stavba dálnice D1 začala 

2.5.1939. Tato první česká dálnice byla tedy aţ druhou započatou dálnicí na našem území. 

Výstavba byla zahájena u Průhonic a měla vést z Prahy přes Brno na hranice se 

Slovenskem. Její realizace byla ovšem v roce 1942 přerušena válečnými událostmi [4].  

 Po skončení 2. světové války bylo hlavní úsilí věnováno nápravě škod a 

odstranění prašnosti ze silnic. V roce 1970 bylo opatřeno bezprašnými vozovkami přes 70 

% silnic. Dále byly prováděny další rekonstrukce silnic a přestavby závadných mostů. 

S nárůstem automobilové dopravy se postupně začaly projevovat značné obtíţe na 

silnicích. Dne 25. 3. 1952 vláda ČSR rozhodla nechat vypracovat státní silniční plán, na 

jehoţ základě měla být řešena disproporce mezi rostoucí automobilovou dopravou a 

stavebně zaostalými silnicemi. Za tímto účelem byla v roce 1952 zřízena Kancelář pro 

státní silniční plán. Kromě přestavby důleţitých silnic obsahoval tento Státní silniční i 
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novostavbu čtyř pruhové silnice „dálnicového typu“ Praha – Humpolec vyuţívající těleso 

původní dálnice [3]. 

 Výstavba silnic byla přednostně orientována do roku 1990 na vymezené tahy 

vybrané silniční sítě, které byly vedeny po mezinárodních silnicích podle dohody AGR 

(Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem). Na těchto vymezených 

tazích byly prováděny souvislé přestavby silnic. U silnic I. třídy byly budovány zejména 

obchvaty měst a obcí. Dále byly odstraňovány dopravní závady na těchto silnicích a bylo 

zabezpečováno zlepšení přístupu do významných rekreačních oblastí. V průtazích silnic 

velkými městy byla prováděna úprava těchto silni za účelem řešení kapacitních problémů a 

ochrany ţivotního prostředí. Dále byly také realizovány nezbytné přestavby 

nevyhovujících mostů. Po změně politického reţimu v roce 1989 došlo v důsledku změny 

trţních podmínek k prudkému nárůstu silniční dopravy. Po pádu ţelezné opony došlo dále 

k výrazným změnám ve směrování dopravy na hranicích se SRN a Rakouskem. Došlo 

k vysokému nárůstu dopravy, který si vyţádal urychlení výstavby dálnic, rychlostních 

komunikací a rekonstrukci silnic na přístupech k západním hranicím. Nedostatek 

finančních prostředků po přijetí nových právních předpisů vedl ke zkomplikování výstavby 

přeloţek silnic mimo města a obce. Zpomaleny byly také výstavby průtahů velkých měst. 

Značná pozornost byla věnována zlepšení stavu mezinárodních silnic a rychlému 

odstranění značných škod na silnicích po povodních v letech 1997 a 2002 [3]. 
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2.3  Výstavba dálnic 

 V roce 1963 byla poprvé vymezena síť dálnic na území České republiky v rámci 

koncepce dlouhodobého rozvoje silniční sítě a místních komunikací. Zahrnovala hlavní 

tahy, které jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1: Koncepce dálniční sítě [3] 

Dálnice Trasa Délka 

D 1 Praha - Jihlava - Brno - Trenčín - Žilina - Prešov - Košice - hranice SSSR 712 km 

D 2 Brno - Bratislava 117 km 

D 5 Praha - Plzeň - Rozvadov - hranice SRN 146 km 

D 8 Praha - Lovosice - Rájec - hranice NDR 99 km 

D 11 Praha - Hradec Králové - hranice PLR 135 km 

D 35 Hradec Králové - Svitavy - Olomouc - Lipník nad Bečvou 185 km 

D 43 Svitavy - Brno 72 km 

D 47 Čechyně u Brna - Ostrava - hranice PLR 140 km 

D 61 Bratislava - Trenčín 105 km 

Celkem   1711 km 

 

 Do sítě dálnic byla také později zařazena dálnice D 3 (Praha – hranice Rakouska). 

V roce 1993 byly usnesením vlády vyřazeny dálnice D 35 a D 43 z dálniční sítě 

s odůvodněním pouze republikového významu. Všechny vyřazené úseky dálnic byly 

později nahrazeny rychlostními silnicemi. Pro všechny dálnice byly zpracovány studie 

dálničních tahů, které byly zapracovány do územně plánovacích dokumentací. 

Nejvýznamnější byla změna vedení dálničních tahů D 1 a D 47. Dálnice D 1 je nově 

vedena v trase Brno – Vyškov – Kroměříţ – Lipník nad Bečvou, kam byl posunut počátek 

dálnice D 47 Lipník nad Bečvou – Ostrava – hranice s Polskem. Pro všechny dálnice byly 

postupně zpracovány studie jednotlivých dálničních tahů, které byly následně zapracovány 

do územně plánovacích dokumentací. Tím došlo k upřesnění vedení jednotlivých tahů i 

jejich délek. Nejvýznamnější byla změna vedení dálničních tahů D 1 a D 47 východně od 

Brna. Dálnice D 1 je nově vedena v trase Brno – Vyškov – Kroměříţ – Lipník nad Bečvou, 

kam byl posunut počátek dálnice D 47 Lipník nad Bečvou – Ostrava – hranice s Polskem. 

V roce 1965 vypracovalo Středisko pro rozvoj silnic a dálnic v rámci přípravy zahájení 

výstavby dálnic investiční studii výstavby dálnice Praha – Jihlava – Brno – Bratislava. 
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Studie byla schválena v roce 1966 Státní komisí pro techniku. Vládním usnesením č. 176 

z 18.4.1966 vyslovila vláda souhlas se zahájením stavebních prací na výstavbě dál nice D 1 

v úseku Praha – Mirošovice. Tím také došlo k obnově výstavby dálnic v ČSSR [3]. 

2.4 Současná dopravní infrastruktura České republiky s výhledem do 

budoucna 

 Dle Ročenky dopravy 2013, kterou pravidelně vydává Ministerstvo dopravy, 

můţeme v následující tabulce vidět rozdělení délky jednotlivých druhů silničních 

komunikací v krajích České republiky. 

Tabulka 2: Délka silniční sítě k 1.1.2013 [9] 

 

 

Tabulka 3: Délka silniční a dálniční sítě v km [11] 
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 Z tabulky č. 3 je vidět, ţe od roku 2005 jsou nejdůleţitějším druhem nově 

postavených silničních dopravních staveb dálnice. Tento stav má být ovšem nadále 

zlepšován a má docházet k výstavbě dalších kilometrů dálnic. Pro ilustraci přikládám 

obrázek č. 4, na kterém můţeme názorně vidět současný a výhledový stav dálniční sítě 

České republiky. Pro lepší přehled uvádím délku silniční a dálniční sítě v následujícím 

kruhovém diagramu. 

 

Graf 1: Délka silniční sítě k 1.1.2013 
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Obrázek 5: Porovnání současného a výhledového stavu dálniční sítě České republiky [10] 

 Zatímco hustota silniční sítě České republiky patří k předním zemím v Evropě, 

podstatně horší je to s hustotou dálnic, která je v České republice 9,4 km/1 000 km². Za 

Evropou, kde se hustota dálnic pohybuje mezi 20–57 km/1 000 km², ČR tedy značně 

zaostává [12]. 
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3 Silniční dopravní stavby v rámci dopravního stavitelství 

3.1 Základní pojmy 

 V této kapitole bude stručně definována a rozdělena technická základna silniční a 

městské dopravy. 

 Pozemní komunikace jsou liniové stavby, které jsou určeny převáţně k 

přemísťování silničními nebo jinými nekolejovými dopravními prostředky. Dále také 

slouţí případně k pohybu chodců, cyklistů, výjimečně i kolejové dopravy (tramvaj na 

městské komunikaci). Zemní těleso pozemní komunikace tvoří násyp, zářez, odřez nebo 

kombinace násypu a zářezu (obrázek č. 5) [13]. 

 

Obrázek 6: Těleso pozemní komunikace [13] 

 Silniční komunikace je pozemní komunikace, která je určena pro provoz 

silničních vozidel. Charakteristickým znakem silniční komunikace je její zpevněná 

vozovka. 
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 Silniční komunikace s omezeným provozem je komunikace s částečným nebo 

trvalým časovým omezením přístupem pro některé druhy dopravních prostředků.  

 Dopravní proud je sled všech dopravních prostředků nebo chodců pohybujících 

se v pruhu za sebou, nebo ve více pruzích jedním dopravním směrem. Můţe se skládat z 

jednoho nebo více jízdních nebo pěších proudů. Jízdní proud je sled všech vozidel 

pohybujících se za sebou v jedné stopě. 

 Kapacita komunikace je maximální počet vozidel, která mohou projet profilem 

silniční komunikace za daných podmínek za daný čas. 

 Intenzita je počet silničních vozidel, který projede určitým profilem silniční 

komunikace za zvolené časové období: 

 Hodinová intenzita – uţívá se například pro návrh křiţovatek 

 Denní intenzita – pouţívá se pro návrh úseků 

Špičková intenzita je nejvyšší intenzita provozu za dané časové období [13]. 

 

3.2 Názvosloví příčného řezu komunikací 

 Mezi návrhové prvky můţeme zařadit geometrické a konstrukční prvky pro 

projektování pozemních komunikací. Tyto prvky jsou závislé na návrhové rychlosti, 

zejména pak směrové a výškové návrhové prvky.  

 Směrové návrhové prvky jsou geometrické, které v půdorysném průmětu trasy 

silnice znázorňují její směrové vedení. 

 Výškové návrhové prvky jsou soubory geometrických prvků, které v rozvinutém 

podélném profilu trasy silniční komunikace znázorňují její výškové vedení. 
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Směrové, výškové, šířkové a konstrukční návrhové prvky určují tvar, vzhled a průběh 

komunikace. Na obrázku č. 7 je vidět příčné uspořádání silniční komunikace v prostoru s 

názvoslovím základních návrhových a konstrukčních prvků [14]. 

 

Obrázek 7: Základní názvosloví silniční komunikace [14] 

1 - směrový sloupek, 2 - svah výkopu, 3 - hranice silničního pozemku, 4 - mezník, 

5 - původní terén, 6 - humus a zatravnění, 7 - výkop (zářez), 8 - příkop, 9 - nezpevněná 

krajnice, 10 - zpevněná krajnice, 11 - vodicí proužek, 12 - jízdní pruh, 13 - násyp, 

14 - svah násypu, 15 - svodidlo, 16 - osa komunikace 

 

3.3 Rozdělení silničních komunikací 

 Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích upravuje rozdělení pozemních 

komunikací, podmínky uţívání, jejich stavbu, ochranu, ale i práva a povinnosti vlastníků 

těchto komunikací a jejich uţivatelů. Tento zákon se také zabývá výkonem státní správy 

pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady. Zákon nabyl platnosti 1. 

dubna 1997 a byl jiţ od svého prvního vydání několikrát novelizován [15]. 

Rozdělení pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 sb. [17]: 

 Dálnice (D)  

 Silnice (S)  
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a) Silnice I. třídy   

b) Silnice II. třídy  

c) Silnice III. třídy  

 Vlastníkem silnic II. a III. třídy jsou kraje, na jejichţ území se tyto silnice 

nacházejí. 

 Místní komunikace (MK) 

a) Místní komunikace I. třídy 

b) Místní komunikace II. třídy 

c) Místní komunikace III. třídy 

d) Místní komunikace IV. třídy 

 Účelové komunikace 

3.3.1 Dálnice (D) 

 Dálnice jsou pozemní komunikace určené pro dálkovou a mezistátní dopravu, 

jsou budovány bez úrovňových kříţení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a 

dále mají směrově oddělené jízdní pásy. Nejniţší povolená rychlost na dálnici je 80 km/h. 

Dálnice jsou komunikace s omezeným přístupem, je zde zákaz dopravy pomocí 

nemotorových vozidel. Dálniční značení v ČR je uvedeno na obrázcích č. 8, 9, 10 [15, 17]. 

 

Obrázek 8: Začátek dálnice [19] 

 

Obrázek 9: Konec dálnice [19] 

 

Obrázek 10: Dálnice bez 

poplatku [19] 
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Návrhové rychlosti pro dálnice [19]: 

 V rovinatém území maximálně 150 km/h. 

 V běţném mírně členitém reliéfu krajiny nejčastěji 120 km/h. 

 Ve výrazně členitém reliéfu krajiny ojediněle pouze 100 km/h. 

 Zcela výjimečně ve sloţitém horském prostředí pouze 80 km/h. 

Standardní šířka jízdních pruhů [19]: 

 U nově budovaných dálnic optimálně 3,75 m. 

 U starších dálnic minimálně 3,50 m. 

Ochranná pásma  

 Tato pásma slouţí k ochraně dálnic, silnic a místních komunikací I. nebo II. třídy. 

Zákon o pozemních komunikacích určuje tato ochranná pásma takto [17]: 

 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní 

komunikace. 

 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic a místních 

komunikací I. třídy. 

 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a 

místních komunikací II. třídy. 

3.3.2 Silnice (S) 

 Silnice jsou pozemní komunikace určené k uţití silničními a jinými vozidly a 

chodci. Silnice jsou veřejně přístupné a tvoří silniční síť [17]. 

 Silnice I. třídy 

 Silnice I. třídy jsou určeny pro dálkovou a mezistátní dopravu. Jsou číslovány od 

1 do 99. silnice I. třídy, které jsou vystavěny jako rychlostní silnice (R) jsou určeny 
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zejména pro rychlou motorovou dopravu. Mají charakter čtyřpruhových komunikací 

dálničního typu nebo dvoupruhových komunikací vedených mimo sídelní útvary. Jsou 

přístupné pouze motorovým vozidlům, jejichţ nejvyšší povolená rychlost není niţší neţ 80 

km/h. Stavebně technické vybavení rychlostních silnic je obdobné jako u dálnice. 

Vlastníkem silnic I. třídy a dálnic je stát. Vlastnické právo vykonává Ministerstvo dopravy 

prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). [15, 17, 19]. 

 Kříţení čtyřpruhových komunikací je vţdy mimoúrovňové. Nejčastější návrhová 

rychlost je 120 km/h. Dvoupruhové silnice nejčastěji vytváří v rámci sídelních útvarů 

obchvaty. Kříţí se obvykle úrovňově nebo i mimoúrovňově. Návrhová rychlost bývá 80 

km/h. U nově postavených silnic I. třídy by měly být podél obou jízdních pruhů situovány 

odstavné pruhy [19]. 

 Silnice II. třídy 

 Silnice II. třídy slouţí pro dopravu mezi jednotlivými okresy a regiony. Jsou 

číslovány trojciferným číslem od 100 do 999. Mají podobu dvouproudových silnic. Jejich 

šířka je 9,50 m, 11, 50 m nebo 15 m. Silnice II. třídy vytvářejí hlavní urbanistické osy 

v podobě ţivých obchodních tříd a ulic. Ojediněle mohou vytvářet obchvaty v případě 

velké dopravní zátěţe. Křiţovatky s ostatními komunikacemi bývají úrovňové [19]. 

 Silnice III. třídy 

 Silnice III. třídy mezi sebou propojují jednotlivé obce a mají místní význam. 

Bývají číslovány čtyřmístným nebo pětimístným číslem, které je závislé na nejbliţší silnici 

II. třídy. Tyto silnice mají podobu dvoupruhových komunikací s úrovňovými 

křiţovatkami, ojediněle mají také podobu jednosměrných komunikací [19].  

 Vlastníkem silnic II. a III. třídy jsou kraje, na jejichţ území se tyto silnice 

nacházejí [15]. 
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3.3.3 Místní komunikace (MK) 

 Jsou to veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouţí k místní dopravě na 

území obce. Místní komunikace můţe být také konstruována jako rychlostní místní 

komunikace, která je určena pro rychlou dopravu [17].  

 Dělení místních komunikací [15]: 

a) Místní komunikace I. třídy odpovídají funkční skupině A – rychlostní místní 

komunikace s funkcí dopravní. Patří mezi dopravně významné komunikace 

s napojením na dálnici. Jsou směrově rozděleny. Mají omezený přístup a 

mimoúrovňové křiţovatky. 

 

b) Místní komunikace II. třídy odpovídají funkční skupině B – sběrné místní 

komunikace. Tyto komunikace převádí dopravu z obsluţných komunikací na 

komunikace vyššího dopravního významu. 

 

 

c) Místní komunikace III. třídy odpovídají funkční skupině C – obsluţné místní 

komunikace. Umoţňují přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů. 

 

d) Místní komunikace IV. třídy odpovídají funkční skupině D. Tyto komunikace 

jsou nepřístupné provozu silničních motorových vozidel, nebo u kterých je umoţněn 

smíšený provoz. Patří mezi ně například stezky, podchody, pěší zóny, cyklistické stezky a 

samostatné chodníky.   

 Místní komunikace vlastní obce, na jejichţ území se místní komunikace 

nacházejí. Pro lepší přehlednost uvádím charakteristiky místních komunikací v následující 

tabulce č. 4. 
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Tabulka 4: Charakteristika funkčních skupin MK [20] 

 

3.3.4 Účelové komunikace 

 Účelové komunikace slouţí ke spojení pozemků jednotlivých nemovitostí pro 

potřeby jejich vlastníků nebo slouţí pro spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními 

komunikacemi. Mohou také slouţit k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. 

Na návrh vlastníka můţe být veřejný přístup na účelovou komunikaci omezen. Mezi tyto 

komunikace můţeme zařadit i pozemní komunikace v uzavřených prostorách, které slouţí 

k potřebě vlastníka nebo provozovatele objektu nebo prostoru. Vlastníkem těchto 

komunikací je fyzická nebo právnická osoba a jsou veřejně přístupné [15]. 

 

3.4 Systém správy a údržby silnic, dálnic a místních komunikací 

 Správu a údrţbu zajišťují [15]: 

 Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 

  Mají správy ve všech krajských městech. Z pověření Ministerstva dopravy a 

spojů vykonává: 
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- Péči o dálnice prostřednictvím výkonných sloţek, kterými jsou Střediska 

správy a údrţby dálnice. 

- Smluvní zajištění u SÚS o péči o silnice I. třídy. 

-   

 Správa a údržba silnic (SÚS) 

  Jsou to příspěvkové organizace, které jsou zřizovány jednotlivými kraji. 

Tyto organizace zajišťují v příslušných krajích správu a údrţbu silnic II. a III. třídy 

z jejich prostředků. Na základě smluv mohou provádět pro obce práce na místních 

komunikacích, které obce hradí ze svých prostředků. Dále zajišťují pro stát údrţbu 

silnic I. třídy na základě smluv a dotací ze státních prostředků. 

   

 Organizace zřizované městy 

  Slouţí pro správu a údrţbu místních komunikací. Jsou to například   

Technické správy komunikací nebo Technické sluţby apod. 

 

 Soukromé firmy 

  Na základě smluv s výše uvedenými organizacemi vykonávají objednané 

práce na všech kategoriích pozemních komunikací. 
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4 Legislativa týkající se výstavby silničních dopravních staveb 

4.1 Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

 Předmět úpravy 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje [17]: 

a) kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky uţívání a jejich 

ochranu, 

b) práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uţivatelů, 

c) výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními 

správními úřady. 

 

Stavební řízení 

 Pro výstavbu dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad. Tento úřad 

přizve ke stavebnímu řízení Ministerstvo vnitra, pokud jde o stavbu rychlostní komunikace 

nebo dálnice. V ostatních případech přizve příslušný orgán Policie České republiky [17]. 

 Pokud není v tomto zákoně uvedeno jinak, pak platí pro územní a stavební řízení 

stavby místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací, dálničních a 

silničních staveb zvláštní předpisy o územním plánování a stavebním řádu a nejsou 

dotčeny předpisy o ochraně ţivotního prostředí [17]. 

 Zákon také řeší problematiku staveb tunelu nad 500 m. Navrhovatel pro tyto 

stavby předkládá k ţádosti o zahájení územního řízení a stavebního řízení bezpečnostní 

dokumentaci, která obsahuje bezpečnostní poţadavky na tunely nad 500 m [17].  

 Prováděcí předpis k tomuto zákonu vymezí, pro které stavební úpravy dálnice, 

silnice a místní komunikace prováděné na silničním pozemku postačí místo stavebního 

povolení ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu. Dále vymezí, pro které udrţovací práce 
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není třeba ani toto ohlášení a stanoví obecné technické poţadavky pro stavbu dálnice, 

silnice a místní komunikace [17]. 

 Paragraf 17 řeší problematiku vlastnických práv ke stavbě dálnic, silnic a místních 

komunikací. Podle tohoto paragrafu lze vyvlastnit pozemek, na kterém je zamýšlena stavba 

dálnice, silnice nebo pozemní komunikace vyvlastnit podle zákona č. 184/2006 Sb. (zákon 

o vyvlastnění). Řeší také právo věcného břemena, které opravňuje stavebníka ke zřízení 

stavby na poţadovaném území [17]. 

 Zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace 

 Pokud došlo k zániku dopravního významu dálnice, silnice a místní komunikace a 

současně nebylo rozhodnuto o změně kategorie pozemní komunikace, můţe příslušný 

silniční správní úřad rozhodnout o jejím zrušení [17]. 

 

4.2 Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

 Stavební zákon je z hlediska ochrany ţivotního prostředí jeden z 

nejvýznamnějších předpisů, a to především s ohledem na to, ţe uvádí v praxi mnohé jiné 

sloţkové předpisy jako například v průběhu územního plánování či stavebního povolování. 

Tento zákon zmiňuje problematiku územního plánování, která řeší funkční a prostorové 

vztahy v území a chrání jednotlivé hodnoty území. Mezi ně patří také ţivotní prostředí. 

Například ochrana nezastavěného území, ve kterém je bez platného územního plánu 

umoţněna výstavba pouze omezeného výčtu typů staveb. Mezi nástroje územního 

plánování patří [22]: 

 plánovací podklady 

 celorepubliková politika územního rozvoje 

 územní plánovací dokumentace 
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 Politika územního rozvoje tvoří rámec pro niţší stupeň územního plánování (pro 

územně plánovací dokumentaci). 

 Při územním plánování se provádí také takzvané vyhodnocení vlivů na udrţitelný 

rozvoj území. Provádí se vţdy pro politiku územního rozvoje a zásady územního rozvoje. 

Pokud dotčený orgán nevyloučí vlivy na ţivotní prostředí tak se vyhodnocování vlivů 

provádí také na územní plán. Toto vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území má tři 

části. Jsou to [22]: 

 posouzení vlivů na ţivotní prostředí (strategická SEA) 

 ekonomicko-hospodářské hodnocení 

 vyhodnocení dopadů na soudrţnost obyvatelstva v území 

 Od roku 2012 není v průběhu posuzování územního plánu zpracováván koncept, 

který byl nahrazen pouze návrhem územního plánu, pro který se v případě potřeby vydává 

stanovisko SEA ve lhůtě 30 dnů od veřejného projednání. Pokud není v této lhůtě 

zpracováno, má se za to, ţe orgán posuzování vlivů na ţivotní prostředí nemá 

k navrhovanému návrhu připomínek [22]. 

 Termínem územní rezerva je myšleno vymezené území, které je rezervováno pro 

budoucí vyuţití. V tomto území mohou být povolovány pouze takové stavby a záměry, 

které nepředstavují ohroţení pro plánované vyuţití území. Územní rezervy se neposuzují 

z hlediska vlivů na ţivotní prostředí ani z hlediska vlivů na evropsky významné lokality 

[22]. 

 

4.3 Zákon 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 

 Zákon č. 416/ 2009 Sb. upravuje postupy v souvislosti s urychlením výstavby 

dopravní infrastruktury, definované stavebním zákonem jako součást veřejné infrastruktury 

jako jsou například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi 

souvisejících zařízení a související stavby umisťované v plochách a koridorech 
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vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby vymezené 

v územně plánovací dokumentaci [21].  

 Tento zákon zjednodušuje postup vyvlastnění pro výše uvedené stavby. Zákon 

zjednodušuje splnění podmínek přípustnosti vyvlastnění hlavně úpravou doručení návrhu 

smlouvy na získání práv potřebných k výstavbě a zavedením právní domněnky, která určí, 

ţe pokud do 60 dnů od doručení návrhu nedojde k uzavření dohod potřebných k výstavbě, 

má se za to, ţe práva potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění nelze získat dohodou 

[21].  

 Umoţňuje také v souvislosti s vyvlastněním, stanovit kupní cenu pozemku, stavby 

nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni. Smyslem zákona je zvýšit pravděpodobnost 

dosaţení dohody bez vyvlastnění. Zákon přináší rovněţ pozitivní změnu oproti dosavadní 

právní úpravě. Při uzavírání kupní smlouvy je stát povinen nabízet trţní výkupní cenu, 

nikoli vyhláškovou, jak tomu bylo doposud [21]. 

4.4 Zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 Předmět úpravy 

 Tento zákon upravuje posuzování vlivů na ţivotní prostředí, veřejné zdraví, 

postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných 

celků (obcí a krajů) při tomto posuzování [23]. 

 Posuzování vlivů na ţivotní prostředí podléhají vymezené záměry a koncepce, u 

kterých by jejich provedení mohlo mít závaţné důsledky na ţivotní prostředí [23]. 

 Účelem posuzování vlivů na ţivotní prostředí je získat objektivní odborný 

podklad pro vydání rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů a přispět 

tak k udrţitelnému rozvoji společnosti. Tento podklad slouţí jako jeden z podkladů v 

řízeních podle zvláštních právních předpisů [23]. 

 Základní pojmy 
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 Pro účely tohoto zákona se rozumí [23]: 

 záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 

 koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané 

orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke 

schválení předkládané, 

 dotčeným územím území, jehoţ ţivotní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být 

závaţně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce, 

 dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek, jehoţ 

správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, 

 dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy chráněné zvláštními 

právními předpisy a jehoţ územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené 

území, a Česká inspekce ţivotního prostředí, 

 příslušným úřadem Ministerstvo ţivotního prostředí nebo orgán kraje v přenesené 

působnosti, v jehoţ územně správním obvodu je navrţen záměr nebo pro jehoţ 

územně správní obvod je zpracovávána koncepce. 

 Posuzování vlivů na ţivotní prostředí zahrnuje zjištění, popis, posouzení a 

vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru 

na ţivotní prostředí. Při procesu posuzování vlivů záměru na ţivotní prostředí se vychází 

ze stavu ţivotního prostředí v dotčeném území v době, kdy je záměr oznámen. Při 

posuzování záměru se hodnotí vlivy na ţivotní prostředí ve fázích přípravy, provádění, 

provozování i ukončení. Dále se mohou hodnotit důsledky likvidace a dále sanace nebo 

rekultivace území. Posuzuje se běţné provozování i moţnost havárie. Posuzování záměru 

zahrnuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům na ţivotní prostředí 

provedením záměru, k vyloučení, sníţení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů [23].  

Tento zákon vymezuje dvě kategorie záměrů. Jsou to záměry vţdy podléhající posouzení a 

záměry podléhající zjišťovacímu řízení. Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, 

které je vhodné uvést do dokumentace [23]. 

 Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí můţe 

stavba silnice spadat do [24]: 
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a) Kategorie I přílohy č. 1 – záměr, který vţdy povinně podléhá posuzování vlivů, a to 

v případě, ţe by se jednalo o novostavbu, rozšiřování a přeloţky dálnic a 

rychlostních silnic. Dále pak novostavbu, rozšiřování a přeloţky silnic nebo 

místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo 

přeloţek stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních 

pruzích. Také na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích 

o délce 10 km a více. 

b) Kategorie II přílohy č. 1 – záměr, u kterého je povinně prováděno zjišťovací řízení, 

ve kterém se následovně stanoví, zda bude záměr podléhat posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí nebo ne. Týká se to novostavby, rozšiřování a přeloţky silnic 

všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy. 

 Dle § 10 je stanovisko EIA odborným podkladem pro vydání územního 

rozhodnutí a bez tohoto stanoviska nelze územní rozhodnutí vydat. Vzhledem k tomu, ţe 

podle § 4 podléhají závěry uvedené v kategorii II, příloze č. 1 k tomuto zákonu povinně 

zjišťovacímu řízení, ve kterém se rozhodne, zda bude provedeno posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí a tedy i vydáno stanovisko EIA. Bez provedení zjišťovacího řízení pro 

tyto záměry nelze vydat navazující územní rozhodnutí [24]. 

 Fáze posuzování vlivů 

 Skládá se z oznámení, zjišťovacího řízení, dokumentace, posudku a vydání 

stanoviska. Podrobnější přehled průběhu procesu EIA uvádím na obrázku č. 11. 
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Obrázek 11: Průběh procesu EIA [25] 
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5 Vliv silničních dopravních staveb na jednotlivé složky životního 

prostředí 

5.1 Působení stavby na životní prostředí při jejím zhotovování 

 Hledisko vlivu výstavby silničních staveb je převáţně záleţitostí zhotovitele díla. 

Zhotovitel stavby je vázán jednak projektem, jednak podmínkami smlouvy, včetně 

podmínek stavebního povolení, ale také obecně uplatňovanými poţadavky na ekologii 

stavění. Kvalifikace, zkušenosti a odborná zdatnost firmy se dá dobře posoudit i podle 

toho, jak se zhotovitel při stavění chová k okolí stavby [26]. 

 Ochrana ţivotního prostředí v dosahu staveniště je dnes jedním z hlavních zájmů 

stavební společnosti při zhotovování staveb. Ochrana ţivotního prostředí se řídí zákony na 

ochranu ţivotního prostředí. Je to zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 114/92 Sb., 

ve znění zákona č. 289/95 Sb., o ochraně krajiny a přírody, zákon č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o ochraně vod [26]. 

 Způsob zhotovování staveb dopravní infrastruktury, jako jsou silnice, dálnice, 

letiště, vodní toky nebo ţeleznice je při stavebně technologické přípravě posuzován a řešen 

i s ohledem na dočasnou ochranu ţivotního prostředí při výstavbě těchto staveb. Při těchto 

dočasných opatřeních je nutné zejména zajistit [26]: 

 ochranu okolí před nadměrnými emisemi, nadměrnou prašností, nadměrným 

hlukem a vibracemi, znečištěním komunikací blátem, 

 ochranu vzrostlé zeleně a náhradní výsadbu, 

 ochranu podzemních vod před povrchovým znečištěním, 

 nezávadnou likvidaci škodlivého odpadu, 

 ochranu při nakládání s nebezpečnými látkami, 

 ochranu zemědělské půdy, 

 chránění fauny během výstavby, 

 vyuţití odpadových nezávadných surovin a recyklovaných materiálů. 
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 Zanedbatelná není ani skutečnost, ţe kaţdá výstavba pomáhá řešit nezaměstnanost 

v příslušném regionu. Bylo vyčísleno, ţe investice ve výši 100 mil. Kč přináší v celkovém 

průmětu pracovní příleţitosti pro 556 lidí [26]. 

5.2 Nepříznivé vlivy dopravy na životní prostředí 

5.2.1 Znečišťování ovzduší 

 Znečišťování ovzduší je jedním z nejzávaţnějších problémů dopravy, v důsledku 

jejich významného rizika pro zdraví člověka. Podíl automobilové v posledních letech 

značně roste a výrazně se podílí na znečištění ovzduší, coţ se výrazně projevuje zejména 

v městských aglomeracích. Příčinou znečišťování ovzduší jsou automobilové výfukové 

plyny, které vznikají při spalování pohonný hmot v motorech automobilů. Jsou to 

komplexní chemické směsi, které obsahují aţ stovky chemických látek různých 

koncentrací, které často přispívají k tzv. skleníkovému efektu a negativně ovlivňují zdraví 

člověka. Látky negativně ovlivňující zdraví člověka můţeme rozdělit na látky limitované a 

nelimitované. Mezi látky limitované patří [6]: 

 Oxid uhelnatý (CO) 

 Oxidy dusíku (NOx) 

 Těkavé organické látky (VOC) 

 Pevné částice (PM) 

 Nelimitované škodliviny mají na zdraví člověka často závaţnější dopady. Mezi 

tyto nelimitované škodliviny můţeme řadit [6]: 

 Oxid uhličitý (CO2) 

 Metan (CH4) 

 Oxid dusný (N2O) 

 Polyaromatické uhlovodíky (PAH) 

 Fenoly 

 Ketony 

 Dehet 
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 1,3-butadien 

 Benzen 

 Toluen 

 Xyleny (BTX) 

 Polychlorované dibenzodioxiny/furany (PCDD/F) 

 Polychlorované difenyly (PCB) 

 

 Stručný přehled škodlivin a jejich moţnosti vzniku v dopravě uvádí následující 

tabulka č. 5. 

Tabulka 5: výčet škodlivých látek včetně možností jejich vzniku v dopravě [6] 

Škodlivá látka Způsob vzniku v dopravě 

Oxid uhličitý 
(CO2) 

Spalováním pohonných hmot obsahujících uhlík. Benzínové osobní 
automobily vyprodukují spálením 1 kg paliva 3 183 g této škodliviny, stejně 
tak dieslové a nákladní. 

Oxid uhelnatý 
(CO) 

Spalováním pohonných hmot obsahujících uhlík za nedostatečného přístupu 
vzduchu nebo za vysokých teplot. Benzínové osobní automobily produkují 
18 - 186 g této škodliviny na kg paliva, dieslové 2,5 - 9 g/kg paliva. Nákladní 
pak 7 - 221 g/kg paliva. Vždy je to v závislosti na dodržovaném limitu EU, 
EURO. 

Oxid siřičitý 
(SO2) 

Spalováním pohonných hmot obsahujících síru, avšak v současné době je 
produkce vzhledem ke kvalitním palivům minimální. 

Oxidy dusíku 
(NOx) 

Spalováním směsi paliva a vzduchu oxidací vzdušného dusíku kyslíkem za 
vysokých teplot. Benzínové osobní automobily vyprodukují 1 - 45 g/kg 
paliva, dieslové 4,3 - 18,3 g/kg paliva, nákladní pak 10 - 93,3 g/kg paliva. 

Oxid dusný 
(N2O) 

Reakcí vzdušného dusíku se vzdušným kyslíkem, zejména za přítomnosti 
katalyzátorů ze skupiny platinových kovů. Benzínové osobní automobily 
vyprodukují 0,3 - 1,1 g této škodliviny na kg paliva, dieslové 0,1 - 0,3 g/kg a 
stejně tak nákladní. 

Amoniak (NH3) Reakcí vzdušného dusíku s vodíkem obsaženým v palivu. 

Ozón (O3) Sekundárními řetězovými radikálovými reakcemi v přízemních vrstvách 
atmosféry z molekulárního kyslíku za přítomnosti složek výfukových plynů, 
oxidů dusíku a těkavých uhlovodíků vlivem slunečního záření. 
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Olovo (Pb) V minulosti především spalováním olovnatých benzínů, ve kterých bylo 
přítomno jako tetraethylolovo. Antidetonátory na jeho bázi se od r. 2001 
nepoužívají. Nyní jsou jeho zdroji např. vyvažovací tělíska pneumatik, 
maziva, oleje a částice z opotřebení ložisek. 

Kadmium (Cd) Opotřebování různých součástí automobilu. 

Nikl (Ni) Obrusem brzdového obložení a různých namáhaných spojů. 

Chrom (Cr) Mechanickou separací z rotujících částí motoru a brzdového obložení. 

Platinové kovy 
(Pt, Rh, Pd) 

Uvolňováním z automobilových katalyzátorů. 

Polycyklické 
aromatické 
uhlovodíky 
(PAH) 

Nedokonalé spalování pohonných hmot, případně obrusem povrchu 
vozovky. Dieslové a nákladní automobily produkují spálením 1 kg paliva 
setiny gramů této skupiny škodlivin, benzínové přibližně tisíciny g/kg paliva. 

Metan (CH4) Nedokonalé spalování pohonných hmot. Benzínové automobily produkují 
0,1 - 0,9 g této škodliviny na kg paliva, dieslové setiny gramů a nákladní 0,1 - 
0,6 g/kg paliva. 

Těkavé 
organické látky 
(VOC) 

Spalováním pohonných hmot a odpařováním pohonných hmot z 
automobilů. Benzínové automobily produkují 1,3 - 40 g této škodliviny na kg 
paliva, dieslové 0,6 - 2,3 g/kg, nákladní pak 3 - 42 g/kg paliva. 

Benzen (C6H6) Spalováním pohonných hmot a vypařováním během jejich manipulace, 
distribuce a skladování. V Evropě je přítomen v automobilovém benzinu v 
podílu kolem 5 %. 

Toluen (C6H5-
CH3) 

Spalováním pohonných hmot, v kterých je používán ve směsích s benzenem 
a xylenem jako pro zvyšování oktanového čísla automobilových benzínů. 

Styren (C6H5-
CH=CH2) 

Nedokonalé spalovací procesy. 

Formaldehyd 
(H2C=O) 

Nedokonalé spalování pohonných hmot 

1,3-butadien 
(CH2=CH-
CH=CH2) 

Nedokonalé spalování pohonných hmot, zejména s vysokým obsahem 
olefinů. 
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Suspendované 
částice (PM) 

PM2.5-10 (hrubá frakce) - převážně zvířením prachu z vozovek, oděrem 
pneumatik a při spalovacích procesech. Setrvává v blízkém okolí zdroje. 
PM2.5 (jemná frakce) - v důsledku chemických reakcí při spalování 
pohonných hmot. 
PM0.02 (ultrajemná frakce) - z plynných emisí při spalovacích procesech. 
Může se přenášet i na velké vzdálenosti. 
PM0.01 (nanočástice) - spalováním pohonných hmot zejména v benzinových 
motorech. 
Dieslové osobní automobily produkují 0,3 - 4,8 g této škodliviny na kg paliva, 
nákladní pak 0,4 - 6,3 g/kg paliva v závislosti na dodržovaném limitu EU, 
EURO. 

Polychlorované 
dibenzodioxiny 
a 
dibenzofurany 
(PCDD/F) 

Oxidací částic uhlíku ve spalinách při teplotách 250 - 350 °C za přítomnosti 
kyslíku, vodní páry a chlóru. 

Polychlorované 
bifenyly (PCB) 

Syntézou částic uhlíku, kyslíku, vodní páry za přítomnosti chlóru. 

 

 Nejvýrazněji se na celkových emisích v ČR podílejí NOx 40 %, CxHy 39 %, Pb 68 

%, CO 27 %. Rostoucí podíly CO,  CxHy,  SO2 a PM z dopravy, jsou způsobeny poklesem 

hodnot celkových emisí uvedených polutantů, vzrůstající hodnoty podílů emisí CO2 

kopírují nárůst spotřeby energie v dopravě a to především v silniční nákladní a individuální 

automobilové dopravě. K redukci emisí hlavního skleníkového plynu CO2 nejvíce 

přispívají následující opatření [27]: 

 stanovení limitů emisí CO2 u nových vozidel  

 zákaz výroby a dovozu vozidel nesplňujících maximálně přípustné limitní hodnoty 

 podpora zvyšování produkce a pouţívání bionafty, zemního plynu (CNG) a propan 

– butanu (LPG) 

 zvyšování plynulosti dopravy 

 omezení dopravy ve zvláště chráněných územích 

 modernizace čtyř ţelezničních tranzitních koridorů 

 rozvoj integrovaných dopravních systémů v městských aglomeracích. 
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 Ke sniţování emisí z výfukových plynů napomáhají také emisní normy EU, které 

jsou platné v zemích Evropské unie (viz. tabulka č. 6) 

Tabulka 6: Přehled limitů jednotlivých emisních norem [28] 

 

 Zavádění nové emisní normy není jednorázová akce. Změny se týkají nově 

představených modelů na evropském trhu. Například pro emisní normu EU5 byl stanoven 

termín 1.9.2009. Vozy, které do této doby vstoupí do prodeje emisní normu EU5 splňovat 

nemusí, avšak většina renomovaných výrobců automobilů tuto normu jiţ splňují. 

V současné době je připravována emisní norma EU6, pro kterou byl stanoven termín 

1.9.2014. Emisní limity pro osobní automobily jsou značeny zkratkou EU, pro nákladní 

automobily platí EURO [28, 29].  

 V posledních letech nabývají na významnosti zejména emise pevných částic PM. 

Jsou to částice pevného a kapalného materiálu o velikosti 1 nm aţ po 100 µm, které jsou 

schopny setrvat po určitý čas v ovzduší. Částice PM se vyznačují specifickými fyzikálními 

a chemickými vlastnostmi, které závisejí na zdroji, mechanismu jejich vzniku a dalších 

podmínkách jako jsou vzdálenost od zdroje a meteorologické podmínky. Z fyzikálního 

hlediska je důleţitý podíl velikostních frakcí, které mohou být velmi jemné, jemné a hrubé. 

Tabulka č. 7 uvádí vývoj emisí pevných částic PM z nespalovacích procesů v silniční 

dopravě [6]. 
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Tabulka 7: Vývoj emisí PM z nespalovacích procesů v silniční dopravě v tunách [6] 

  Rok 

Frakce Zdroj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

PM2.5 celkem 426,2 447,4 479,0 495,1 525,5 569,6 621,5 

PM10 

pneu 245,2 257,4 275,6 284,9 302,4 327,7 357,6 

brzdy 426,2 447,4 479,0 495,1 525,5 569,6 621,5 

silnice 424,2 443,6 472,2 486,7 514,1 553,8 600,2 

celkem 1095,6 1148,5 1226,8 1266,6 1342,0 1451,1 1579,3 

PM 

pneu 4904,4 5148,5 5512,0 5697,2 6047,1 6554,3 7152,2 

brzdy 426,2 447,4 479,0 495,1 525,5 569,6 621,5 

silnice 9990,4 10481,7 11212,1 11583,9 12286,8 13305,1 14504,5 

celkem 15321,1 16077,7 17203,1 17776,1 18859,3 20429,0 22278,3 

 

 S velikostí částic PM souvisí i moţná zdravotní rizika pro člověka. Jejich 

nebezpečnost spočívá jednak ve velikosti, ale také v obsahu rizikových látek (především 

PAH) nebo celé řady anorganických škodlivin jako například molybden, nikl, měď, 

platina, kadmium. Zvíření sedimentovaných částic v důsledku projíţdějících automobilů 

závisí na lokálních podmínkách (kvalita povrchu silnice, rychlost jízdy, hmotnost 

automobilu, vlhkost vzduchu). Nebezpečnost resuspendovaných části spočívá v další 

sorpci škodlivin na jejich povrch. Tyto látky mohou být z ovzduší odstraněny několika 

způsoby [6]: 

a) Mokrá depozice při dešti. Dochází k vymývání částic větších neţ 5 µm. 

b) Depozice. Dojde k odloučení částice ze vzduchu díky jejímu kontaktu s povrchem 

tuhé nebo kapalné fáze. V městských aglomeracích s hustou zástavbou hrají 

důleţitou roli v zachycování částic zastavěné plochy. 

 V roce 2012 byly vymezeny oblasti s překročenými imisními limity. Jednalo se o 

oblasti, kde byl překročen imisní limit pro ochranu zdraví lidi alespoň jedou znečišťující 

látkou (SO2, CO, PM10, Pb. NO2 a benzen).  Na obrázku č. 12 můţeme vidět mapu, která 

udává, kde byly překročeny imisní limity na území ČR [30]. 
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Obrázek 12: Mapa oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, ČR 2012 [30] 

 

 Při hodnocení úrovně znečištění ovzduší je sledován vztah imisních hodnot, které 

jsou zjištěny měřením k příslušným imisním limitům (tabulka č. 8), které jsou v České 

republice stanoveny podle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. [6]. 

Tabulka 8: Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení [31] 

Znečišťující 
látka 

Doba 
průměrování Mez pro posuzování [µg.m-3] 

Imisní limit 
[µg.m-3] 

Dolní 
LAT 

Horní 
UAT 

SO2 

1 hodina - - 
350 

max. 24x za rok 

24 hodin 
50 

max. 3x za rok 
75 

max. 3x za rok 
125 

max. 3x za rok 

NO2 
1 hodina 

100 
max. 18x za rok 

140 
max. 18x za 

rok 

200 
max. 18x za rok 

kalendářní rok 26 32 40 
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PM10 
24 hodin 

25 
max. 35x za rok 

35 
max 35x za rok 

50 
max. 35 za rok 

kalendářní rok 20 28 40 

PM2,5 kalendářní rok 12 17 25 

Pb kalendářní rok 0,25 0,35 0,5 

CO 
maximální denní 
 8hod. klouzavý 

průměr 
5000 7000 10000 

benzen kalendářní rok 2 3,5 5 

 

Tabulka 9: Celkové emise z dopravy (tis. t) [42] 

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 

CO2 18 180,8  19 572,0  19 098,6  18 113,0  18 150,0  17 742,5  

CO 230,6  188,3  175,1  146,5  133,6  117,9  

Nox 101,4  90,3  84,8  74,3  70,5  64,5  

N2O 2,4  2,5  2,4  2,3  2,3  2,2  

těkavé organické látky 46,1  35,5  32,8  27,9  25,7  23,0  

CH4 1,8  1,7  1,6  1,4  1,3  1,3  

SO2 0,6  0,7  0,6  0,6  0,6  0,6  

částice 6,4  6,4  6,3  5,5  5,0  4,9  

Pb 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 Z tabulky č. 9 je moţné vyčíst trvalý pokles mnoţství emisí v jednotlivých letech 

(2005 – 2012). Pokles je způsoben zaváděním přísnějších limitů EU a EURO, rostoucí 

kvalitou pohonných hmot, technickým pokrokem v oblasti automobilových motorů a 

pouţíváním alternativních paliv v dopravě. 

5.2.2 Znečištění vod 

 Znečištění vod silniční dopravou můţe mít náhodný charakter v podobě:  

 havárií automobilů – únik pohonných hmot, olejů a dalších kapalin 

 vliv výfukových plynů 

 obrus pneumatik 

 obrus svrchní části vozovky 

 úkapy pohonných hmot 

 materiály pouţívané k údrţbě silnic 
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 Povrchové vody 

 Povrchové vody jsou především znečišťovány splachy sráţkových vod z povrchů 

komunikací s vysokou intenzitou dopravy, zejména dálnic a rychlostních komunikací. 

Znečištění je významně závislé na mnoţství sráţkových vod. Znečištění je nejvyšší 

v prvním splachu a s časem se dále rychle sniţuje. Riziko kontaminace představují také 

čerpací stanice pohonných hmot. V jejich blízkosti a na přilehlých komunikacích a 

parkovištích byly stanoveny nejvyšší koncentrace PAH. Podle mnoha studií jsou silniční 

komunikace hlavním zdrojem chloridů, které neodtékají vodním tokem, ale převáţně se 

vsakují do půdního prostředí, kde za vhodných podmínek dochází k jejich akumulaci a 

vymývání [6]. 

 Ke sledování znečištění splachových vod je pouţívána metoda SPMD (metoda 

pasivního vzorkování za pomocí semipermeabilních membrán). Tato metoda byla také 

vyuţita při sledování znečištění splachových vod z dálnice D5 do retenčních nádrţí. 

Následující graf na obrázku č. 13 dokazuje patrný nárůst koncentrace PAH ve sledovaném 

období. I přes vzrůstající koncentraci těchto látek zatím nepřesahují limitní koncentrace 

stanovené v Nařízení vlády č. 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů 

[32]. 

 

Obrázek 13: Graf vývoje koncentrace PAH [32] 
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 Podzemní vody 

 Kontaminace podzemních vod pochází především z pouţitých materiálů, které 

byly pouţity při výstavbě silnic. V minulých letech se pouţívala celá řada materiálů, které 

v daném období splňovaly technické poţadavky, avšak v současnosti mohou mít 

v důsledku přísnějších limitů vliv na ţivotní prostředí. Voda, která je odváděna ze silnic 

pomocí drenáţních systémů můţe být kontaminována škodlivinami uvolňujícími se 

z konstrukčních materiálů. Tento proces závisí na několika faktorech, mezi které patří [6]: 

 charakter podloţí a okolního terénu 

 reţim podzemních vod 

 mnoţství sráţek, které mohou infiltrovat prasklinami v povrchové vrstvě vozovky 

 V České republice se pouţívají na výstavbu asfaltových vozovek především 

modifikované a nemodifikované silniční asfalty, které se vyrábějí ze surovin ovlivňující 

jejich konečné vlastnosti. Tyto látky mohou být přidávány pro modifikaci a zajištění 

lepších vlastností asfaltů nebo mohou být základní součástí vyráběného pojiva. V současné 

době lze povaţovat takové uvolňování škodlivin za nízké [6]. 

 

5.2.3 Znečištění půd 

 Znečišťování půd probíhá třemi způsoby [6]: 

 Dlouhodobým znečištěním běţným silničním provozem 

 Sezónním znečištěním (zejména znečištění posypovými materiály) 

 Havárie 

 Dlouhodobé znečištění v okolí silničních komunikací je způsobeno splachem 

škodlivých látek z povrchů komunikací a jejich rozstřikem, který způsobují projíţdějící 

vozidla. Mezi moţné kontaminanty půd tak patří PAH a jejich deriváty, NEL a také 
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některé kovy. Sezónní znečištění vzniká zejména při zimní údrţbě komunikací pomocí 

posypových solí, jako je chlorid sodný, chlorid vápenatý a jejich směsi ve formě posypů, 

postřiků nebo zvlhčovadel. Přítomnost těchto látek způsobuje korozi kovových prvků 

vybavení komunikací a zvyšuje uvolňování škodlivin z ochranných nátěrů, coţ můţe vést 

ke znečišťování těţkými kovy. Půdní znečištění je problematické v zastavěných oblastech 

velkých měst, kde dosahuje intenzita dopravy vysoké úrovně. K problematickým látkám 

patří zejména platina (Pt), palladium (Pd) a rhodium (Rh). Koncentrace platiny, která je 

emitována automobilovými katalyzátory se v České republice pohybuje v rozmezí 9,20 – 

21,57 µg.kg
-1

[6]. 

5.2.4 Vliv na faunu a flóru 

 Výstavba silničních komunikací nenarušuje biodiverzitu jen sníţením velikosti 

ploch ekosystémů nebo lovem ohroţených druhů, ale také fragmentací krajiny. 

Fragmentace krajiny znamená rozdělení přírodních lokalit na menší celky, čímţ je 

ohroţeno přeţití citlivějších druhů. Tyto izolované segmenty přírodních lokalit jsou často 

menší, neţ potřebují některé druhy k přeţití.  Vybudované pozemní komunikace působí 

jako fyzická překáţka pro ţivočichy a je nebezpečná zejména pro druhy, které potřebují ke 

svému ţivotu velkou územní rozlohu. Často také dochází k usmrcení ţivočichů jedoucími 

auty a také dochází ke znečišťování pozemních komunikací chemickými škodlivinami [6]. 

 Součástí dokumentace EIA bývá řada dílčích odborných studií a expertíz, které 

slouţí jako podklad ke komplexnímu hodnocení vlivů záměrů na ţivotní prostředí. U 

liniových dopravních staveb se stává téměř nezbytnou tzv. Migrační studie. Migrační 

studie je významným nástrojem, který umoţňuje eliminovat nebo zmírnit jeden 

z nejzásadnějších vlivů těchto staveb na ţivotní prostředí a to fragmentaci krajiny. Tyto 

studie mají velký význam zejména pro investora, protoţe podoba a počet mostních objektů 

je jeden z hlavních výstupů migrační studie a bývá nejdraţší součástí stavby. Migrační 

studie bývají zpracovány v různých stupních podrobnosti podle dokumentace. Nejčastěji se 

ovšem pouţívají během projektové přípravy v rámci zpracování Dokumentace EIA, kdy se 

určují významné migrační profily a jejich význam pro dané skupiny ţivočichů. Dalším 

stupněm v rámci projektové přípravy je stupeň dokumentace pro územní rozhodování, 

který navazuje na posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Na základě výsledků z procesu 
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EIA a dalších průzkumů se navrhují konkrétní parametry mostních objektů. Dále se pak do 

objektu stavby doplňují další migrační objekty, které jsou nutné pro zajištění spojitosti 

území. Výstupy migračních studií můţeme rozdělit do tří stupňů [33]: 

1. Z rámcové migrační studie v rámci EIA je výstupem určení migračních profilů. 

2. Z podrobné migrační studie v rámci dokumentace pro územní rozhodování je 

výstupem určení konkrétních parametrů pro mostní objekty, začlenění ekoduktů do 

krajiny a dalších opatření. 

3. Z projektu opatření, který je součástí dokumentace ke stavebnímu povolení, jehoţ 

součástí by měla také být migrační studie je výstupem definitivní upřesnění 

parametrů mostních objektů, podmostí, naváděcích pásů vegetace atd. 

 Následující obrázky uvádí moţná řešení z výstupů migrační studie. 

 

Obrázek 14: Ukázka původně doporučeného řešení – ekodukt přes dálnici D1 [33] 
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Obrázek 15: Ukázka umístění vydrochodů na připravované rychlostní silnici R52 [33] 

 

 

Obrázek 16: Ilustrační foto navrhovaných vydrochodů na R52 [33] 

 

 Odborné zpracování těchto migračních studií umoţní eliminovat nejen neţádoucí 

fragmentaci krajiny, ale stává se také důleţitým nástrojem pro investora před přehnanými 
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poţadavky na předimenzované, případně zbytečné mostní objekty. Umoţňuje ekonomicky 

efektivní výstavbu, která je v souladu s principy trvalé udrţitelnosti [33]. 

5.2.5 Vliv na krajinný ráz 

 Typickým současným projevem procesu suburbanizace je růst města v periferní 

zóně. V současné době tento proces neprobíhá koordinovaně, v důsledku toho, ţe role 

územního plánování není tak silná, aby zajistila příznivý rozvoj dopravy a vyuţívání 

krajiny. Vzrůstající počet automobilů se stává kaţdodenním problémem současných měst. 

Stávající komunikace mnohdy nejsou schopny pojmout vysoký počet automobilů, které na 

ní projíţdí. U velkých měst dochází k přesunu zón bydlení i komerčních aktivit z center do 

zázemí bez návaznosti na další městské struktury. To přináší velké nároky na individuální 

dopravu, protoţe tyto zóny jsou stavěny pouze na dostupnost pomocí osobního 

automobilu. Veřejná doprava bývá v těchto územích řešena mnohdy pouze v omezené 

míře. Krajinný ráz také výrazně ovlivňují nosiče reklamy (billboardy), které jsou 

umisťovány v blízkosti komunikací, které bývají nejvíce zatíţeny dopravou. Vedle 

schválených a povolených reklamních ploch se objevily i velké počty reklamních zařízení 

postavených bez řádného povolení. Snahou ŘSD je v posledních letech tuto problematiku 

řešit a omezit počet billboardů v okolí silnic aţ o 80 %. Vlastníci megaboardů, které jsou 

viditelné z velké vzdálenosti, nejsou touto snahou ohroţeni, neboť tato zařízení se většinou 

nacházejí mimo ochranná pásma silnic a často na soukromých pozemcích. Příklad panelu, 

který můţe esteticky narušit krajinu je vidět z obrázků č. 17 a 18 [6].  
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Obrázek 17: Megaboard u dálnice D1 [6] 

 

Obrázek 18: Pohled na stejnou krajinu s odstraněným megaboardem pomocí fotomontáže [6] 

 

5.2.6 Havárie 

 Vzhledem ke stále zvyšující se intenzitě dopravy stále častěji dochází ke 

kontaminaci vod a horninového prostředí haváriemi dopravních prostředků, při nichţ 

dochází k úniku nebezpečných kontaminantů. Mezi nejčastější kontaminanty patří [6]: 

 pohonné hmoty 

 motorové oleje 
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 provozní kapaliny 

 přepravované nebezpečné věci  

 Velká pozornost je věnována zejména přepravě nebezpečných chemických, 

hořlavých, výbušných a toxických látek. Všechny tyto látky mají různý stupeň 

nebezpečnosti, která je rozhodující pro jejich přepravu a manipulaci [6]. 

 Mezinárodní přeprava nebezpečných látek se řídí dohodou ADR (Accord 

Dangerouses Route). Tato dohoda vnikla roku 1957 v Ţenevě a ČSSR k ní přistoupila 

v roce 1987. Stanovuje nebezpečné látky, třídí je podle jejich vlastností a stanovuje 

podmínky pro jejich přepravu, balení a značení [34]. 

 

Graf 2: Počty úniků nebezpečných látek [35] 

 Největší podíl na vzniku ekologických havárií v silniční dopravě mají havárie 

s únikem ropných látek. Z grafu č. 2 můţeme vyčíst setrvalý stav úniku těchto ropných 

látek během let 2008 – 2012. 
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5.3 Zdravotní rizika 

5.3.1 Emise 

 Sloţení a mnoţství emisí produkovaných dopravou záleţí na dopravní intenzitě, 

mnoţství a sloţení pohonných hmot, stavu a typu motoru a reţimu jízdy. Ve městě a 

obytných aglomeracích se hmotnostní jednotka emisí odhaduje na 10-ti násobek oproti 

emisím, které vznikly z průmyslu a topení a 100 násobek oproti jiným emisím mimo město 

[6]. Tabulka č. 10 uvádí výčet škodlivin a jejich účinky na lidské zdraví. 

Tabulka 10: Výčet škodlivin a jejich účinky na lidské zdraví [41] 

Škodlivina Účinek 

Oxid uhelnatý (CO) blokuje přenos kyslíku v krvi 

oxidy dusíku (NoX) již při malých koncentracích způsobují pocit  
dušení a nucení ke kašli 

uhlovodíky (HC) dráždí sliznici a oči, některé skupiny mohou být  
karcinogenní 

Prachové částice (PM) částice poškozují kardiovaskulární a plicní systém, 
způsobují chronickou bronchitidu a chronické  
plicní choroby, dlouhodobá expozice snižuje délku 
života a způsobuje kojeneckou úmrtnost 

Oxid uhličitý (CO2) přispívá k tvorbě skleníkového efektu 

Oxid siřičitý (SO2) vstřebává se v horních cestách dýchacích, násobí  
efekt dalších látek 

Přízemní ozón (O3) chemickými reakcemi výfukových plynů za účasti  
slunečního záření dochází k vzniku 
fotochemického smogu, fotochemický smog 
obsahuje ozón, který je pro člověka jedovatý 
(snižuje schopnost plic vykonávat svou funkci) 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou mutagenní a karcinogenní 

Aldehydy dráždí oči, sliznice, způsobují poruchy dýchání,  
kašel, nevolnost, astma, kožní alergie, zvyšuje 
riziko rakoviny a leukémie 

 Další problematikou emisí a pevných částic PM se zabývá kapitola 5.2.1 

Znečišťování ovzduší. 
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5.3.2 Hluk 

 Hluk můţe nepříznivě ovlivňovat lidské zdraví. Hluk je definován jako kaţdý 

zvuk, který můţe být škodlivý pro zdraví nebo můţe být jinak nebezpečný. Zdravotní 

hodnocení hluku můţeme rozdělit na tři hlediska [36]: 

 hladinu, která se projevuje jako hlasitost zvuku 

 frekvenci, která se projevuje jako výška zvuku 

 časový průběh hlukové události a její trvání 

 Vnímání hluku je však ovlivněno subjektivními pocity, které jsou u kaţdého 

člověka velmi individuální.  Ve vztahu k lidskému organismu lze hlukovou zátěţ rozdělit 

podle intenzity a podle délky působení. Hluk, který je vnímaný jako nepříjemný nebo 

rušivý, vyvolává odezvu na úrovni biochemické, anatomické, fyziologické a psychické. 

Hlučnost podporuje vznik poškození organismu, které je způsobeno jinými příčinami  jako 

jsou stres, napětí, nedostatek pohybové aktivity, nevhodný ţivotní styl atd. Vysoká 

intenzita hlukové zátěţe se projevuje například [36]: 

 poškozením sluchu 

 zvýšený výskyt hypertenze 

 zvýšeným výskytem ischemické srdeční nemoci 

 sníţením schopnosti soustředit se 

 sníţením moţnosti komunikace 

 apod. 

Pro působení hluku v subjektivní sféře byly zavedeny pojmy pro jejich charakterizaci 

účinků na člověka. Patří mezi ně [36]: 

 rušení, při kterém hluk spolupůsobí s nějakou činností (spánek, duševní práce, 

komunikace atd.), 

 pocit nepohody, který vzniká působením hluku, 

 hlučnost, coţ je subjektivní hodnocení pocitu s nepatřičností hluku v konkrétním 

prostředí, 
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 obtěţování, které představuje nepřípustné ovlivňování ţivotního prostředí nebo 

osobních práv. 

 Pro přehled uvádím soubor očekávaných projevů poškození zdravotního stavu 

exponovaných obyvatel s vyuţitím nejnovějších publikovaných poznatků WHO o 

zdravotním účinku hlučnosti (tabulka č. 11 a 12) [37]. 

Tabulka 11: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže pro denní dobu [37] 

 

Tabulka 12: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže pro noční dobu [37] 

 

 Při hodnocení vlivu hluku ve venkovních prostorách postupujeme podle hodnot 

hluku vyjádřených v ekvivalentních hladinách akustického tlaku  LAeq. LAeq je tedy časově 

integrovaná hodnota hluku. Je to energetický průměr okamţitých hladin akustického tlaku 

A a vyjadřuje se v dB. Současný převládající způsob hodnocení hluku podle ekvivalentní 

hladiny je uţitečný, pokud srovnáváme podobné hlukové situace. V praxi se podle 

ekvivalentních hodnot posuzuje ustálený nebo proměnný hluk (hluk z průmyslových 

zdrojů, zvuk z dopravy, atd.) Souhrnný efekt hlukových událostí, které člověk vnímá je 

úměrný součtu jejich zvukové energie, proto se stanovuje jako průměr celkové energie za 

určitý časový úsek (16 hodin, 8 hodin, 1 hodina atd.). Značí se jako ekvivalentní hladina 

akustického tlaku LAeq,T. Tato hodnota je odvozena integrací hlukových úrovní s váhovým 

filtrem A, který přizpůsobuje záznam hluku citlivosti lidského ucha [37].  
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 Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. jsou pro hodnocení vlivu hluku z dopravy ve 

venkovním prostoru stanoveny indikátory časově vztaţeny na [37]: 

 denní  dobu - LAeq,16h = délka 16 hodin, od 6 do 22 hodin 

 noční dobu – LAeq,8h = délka 8 hodin, od 22 do 6 hodin 

 Hodnota těchto indikátorů můţe být zjištěna výpočtem nebo měřením. Při pouţití 

výpočtových modelů například pro územní plánování je tato metoda vhodnější z důvodu 

podchycení připravovaných změn. Pro hlukové modelování byly vyvinuty různé 

odpovídající matematické modely. 

 Dále toto nařízení vlády definuje poţadavek na ekvivalentní hladinu hluku pro 

chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné venkovní prostory pro denní dobu 

na 50 dB. Pro okolí hlavních komunikací lze pouţít korekci +10 dB, pro obytné prostředí 

na hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích platí korekce +5 dB. K oběma 

těmto situacím přibývá dále korekce pro noční dobu -10 dB [38]. 

 Pro hodnocení byly odvozeny spojité funkce, které vyuţívají jako základní 

deskriptor Ldvn, coţ je hladina akustického tlaku přepočtená z hladin akustického tlaku pro 

den, večer a noc. Tento deskriptor je vyjádřen následující funkcí [36]: 

           {
 

  
(     

  
       

    
       

     
  )} 

 Pokud je hodnocený záměr provozován pouze v dne, pouţívá se pro hodnocení 

jeho očekávaného vlivu na veřejné zdraví pouze deskriptor Ld. Tento deskriptor popisuje 

denní hlučnost. Případně se pouţívá deskriptor Ldn, který vychází z hodnot denní a noční 

hlučnosti. Ldn je odvozen  následující funkcí [36]: 

          [
 

  
(     

       
       

          
  )] 
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5.3.3 Vibrace 

 V ţivotním prostředí je hlavním zdrojem vibrací silniční a ţelezniční doprava, kde 

vibrace vznikají projíţděním vozidel po nerovné vozovce. Vibrace se dále přenášejí do 

okolní zástavby přes podloţí a konstrukce staveb aţ do vnitřních obytných prostor. 

Vnímání vibrací je komplexní fyziologický a psychologický vjem, který je zprostředkován 

celou řadou receptorů. Dlouhodobá expozice vibracím můţe vyvolat trvalé poškození 

zdraví. Například místní vibrace, které jsou přenášeny na ruce, mohou zasáhnout periferní 

cévy, nervy horních končetin a svalově-kloubní aparát. Pokud dochází k časově delší 

expozici vibracím, jsou průvodním jevem změny v centrálním nervovém systému [6]. 

5.4 Možnosti zmírnění negativních vlivů 

 Opatření na komunikacích mohou být velmi různorodá, protoţe postihují rozdílné 

vlivy dopravní infrastruktury na ţivotní prostředí a zdraví obyvatel. Představují zejména 

nebezpečí znečištění okolního prostředí splachovými vodami, působí jako zdroj hluku a 

způsobují tzv. bariérový efekt [6]. V tabulce č. 13 uvádím základní schéma opatření pro 

zmírnění negativních vlivů z dopravy. 

 

Tabulka 13: Schéma členění opatření [6] 

Opatření na  
komunikacích 

Protihluková opatření 

protihlukové stěny 

stavby podél komunikací zamezující 
šíření hluku 

zemní valy 

pásy zeleně 

nízkohlučné  povrchy komunikací 

Ochrana před kontaminací vod a půdy sedimentační nádrže 

Opatření pro ochranu fauny 

ekodukty 

úpravy křížení komunikací s vodním 
tokem 

suché tunely a mosty 

propusty 

naváděcí oplocení 

Opatření na  
vozidlech 

Zařízení pro úpravu spalin 

3cestné řízené katalyzátory 

oxidační katalyzátory 

recirkulace výfukových plynů 
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lapače částic 

Snižování hluku vozidel 
snižování hluku z pohonné jednotky 

snižování hluku ze sacího a výfukového 
ústrojí 

Legislativní 
 opatření 

Emisní limit zavedení evropských norem EU a EURO 

Hlukové limity 
zavádění evropských standardů u nových 
vozidel 

Ekonomické a daňové nástroje 

zpoplatnění použití dopravní 
infrastruktury 

slevy na silniční dani pro  ,,čistší" vozidla 

spotřební daň z pohonných hmot 

Zlepšování kvality pohonných hmot 
zákaz olovnatých benzínů 

snižování obsahu síry v benzínu i v naftě 

Podpora 
veřejné a  
multimodální 
dopravy 

Zvýšení atraktivity veřejné dopravy 

zavádění systémů integrované dopravy 

zvýšení komfortu pro cestující 

preference vozidel veřejné dopravy 

Podpora kombinované dopravy 

zavádění  systémů  ,,Park and Ride" 

Zavádění  systémů  ,,Bike and Ride" 

systémy kombinované nákladní přepravy 

Mobility management 

Environmentální výchova 

Zapojení veřejnosti do dopravních projektů 

Ecodriving 

Územně plánovací opatření 

 

5.4.1 Opatření na komunikacích 

Opatření na komunikacích můţeme rozdělit na [6]: 

 Protihluková opatření na vozovkách 

 Aplikace nízkohlučných povrchů komunikací 

 Ochrana před kontaminací vod a půd 

Protihluková opatření na vozovkách 

 Protihluková opatření se zřizují za účelem ochrany zdraví obyvatelstva před 

účinky hluku. Rozlišujeme následující typy protihlukových clon [6]: 
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 protihlukové stěny 

 stavby – domy, garáţe 

 zemní valy – přírodní nebo umělé 

 pásy zeleně 

 Správně navrţená protihluková clona (obrázek č. 19, 20, 21, 22) přináší sníţení 

hluku v průměru o 4 dB(A) a více. Obecně platí pravidlo, ţe pokud není ze ţádného místa 

příjemce vidět zdroj hluku je zajištěna její poţadovaná účinnost. K zajištění maximální 

účinnosti se mají protihlukové stěny umisťovat co nejblíţe zdroji hluku. 

 

 

Obrázek 19: Protihluková stěna [39] 

 

Obrázek 20: Protihluková stěna [39] 
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Obrázek 21: Protihluková stěna [39] 

 

Obrázek 22: Protihluková stěna [39] 

 Následující obrázek č. 23 popisuje dělení a moţné tvary protihlukových stěn: 

 

Obrázek 23: Tvary protihlukových stěn, a) svislé, b) šikmé, c) lomené, d) oblé, e) galeriové, f) tunelové [39] 

Obrázek č. 24 ukazuje porovnání komunikací s a bez protihlukové stěny. 

 

Obrázek 24: Porovnání komunikace bez protihlukové stěny s komunikací obsahující protihlukovou stěnu [39] 
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 Kromě aplikace protihlukových stěn se také aplikují různá urbanistická řešení, 

jako jsou například bariérové domy, patrové garáţe a jiné další clonové objekty. Dále se 

také pouţívá moţnost osazení vedlejších pásů komunikace zelení. Ta současně plní také 

funkci hygienickou, bioklimatickou, architektonickou a estetickou. Při šíření zvuku 

dochází k jeho částečnému pohlcení pomocí listů stromů, kmenů a větví. Zeleň také 

zachytává prachové částice a tím příznivě působí na kvalitu ovzduší [6]. 

Aplikace nízkohlučných povrchů komunikací 

 Dalším protihlukovým opatřením je výstavba silnic s nízkohlučnými povrchy. 

Toto řešení se pouţívá zejména uvnitř obcí a měst, kde často nelze vybudovat protihlukové 

stěny z důvodu nedostatku prostoru nebo z estetických důvodů. V tabulce č. uvádím 

závislost jednotlivých povrchů dálnic při průjezdu automobilů na hladině hluku [6]. 

Tabulka 14: Srovnání hlučnosti jednotlivých druhů povrchů na dálnicích v ČR [40] 

Druh krytu 
Hladina hluku v dB při rychlosti 

60 km/h 90 km/h 120 km/h 

cementobetonový kryt s kluznými 
trny a kotvami, 
úprava vlečenou jutou 

89,3 95,9 100,5 

starý cementobetonový kryt bez 
kluzných trnů a kotev, 
úprava vlečenou jutou 

90,1 96,5 100,8 

starý cementobetonový kryt bez 
kluzných trnů a kotev, 
velmi hluboká striáž (kartáče) 

95,8 100,4 106 

asfaltový beton 91,8 97,6 101,2 

asfaltový koberec mastixový 91,6 97,1 100,0 

 

Ochrana před kontaminací vod a půd 

 K ochraně před kontaminací vod a půd slouţí sedimentační nádrţe. Do těchto 

nádrţí jsou zaústěny sběrné kanalizace odvádějící dešťovou vodu z povrchu vozovek. 

Voda je zbavena suspendovaných částic a kapalných částic lehčích neţ voda. Dochází zde 

také k částečnému odbourání organické hmoty v důsledku působení mikroorganismů. 
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Sedimentační nádrţe jsou v České republice budovány zejména podél dálnic a rychlostních 

komunikací s vysokou intenzitou dopravy [6]. 
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6 Posuzování vlivů silničních dopravních staveb na životní prostředí  v 

intravilánech sídel 

6.1 Faktory ovlivňující výstavbu nových komunikací 

 Nová silniční pozemní komunikace by měla být budována po pečlivém 

přezkoumání, které musí zohlednit vlivy na ţivotní prostředí, obyvatelstvo, krajinný ráz a 

zajištění bezpečnosti provozu. Zákon ukládá investorovi u vybraných staveb vypracování 

posouzení vlivu stavby na ţivotní prostředí (proces EIA). Investor si zajistí odborníka s 

příslušným oprávněním (akreditací), který zpracuje dokumentaci, jejíţ náleţitosti jsou 

uvedeny v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Hotovou a 

zpracovanou studii investor zašle na příslušný úřad, kterým je Ministerstvo ţivotního 

prostředí nebo krajský úřad.  Příslušný úřad dále rozešle dokumentaci orgánům státní 

správy a obci, ve které je návrh stavby uvaţován a které budou vlivy stavby zasaţeny.  

Zákon také stanovuje časové lhůty, ve kterých má kaţdý moţnost zaslat své vyjádření a 

připomínky k dokumentaci. Tyto připomínky jsou později předány zpracovateli 

oponentního posudku, kterého jmenuje příslušný úřad. V oponentním posudku se zhodnotí 

posuzovaný záměr, vypořádají se připomínky občanů a sdruţení a jsou vypracovány 

podmínky, za kterých se můţe silnice vybudovat. Veřejné projednání je poslední fází, v 

rámci které mají všichni moţnost vyjádřit se ke zpracovaným studiím a uplatnit další 

poţadavky, které souvisejí s ţivotním prostředím. Na základě veřejného projednání je 

vydáno stanovisko, kde jsou stanoveny podmínky týkající se ochrany ţivotního prostředí, 

které musí investor dodrţet, aby mohlo dojít k realizaci stavby. Stanovisko je pro investora 

závazným dokumentem, bez kterého nelze vydat územní rozhodnutí [43]. 

 Rozhodující vlivy pozemních komunikací na ţivotní prostředí a zdraví 

obyvatelstva jsou [43]: 

 Vlivy na kvalitu ovzduší 

 Vlivy na hlukovou zátěţ obyvatel 

 Vlivy na podzemní a povrchové vody 

 Vlivy na faunu a flóru 

 Vlivy na půdu 
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 Vlivy na kulturní památky a krajinný ráz 

6.1.1 Vlivy na kvalitu ovzduší 

  Jakýkoliv nový záměr výstavby silniční pozemní komunikace bude ovlivňovat 

kvalitu ovzduší ať uţ v období výstavby komunikace, kdy probíhají stavební práce, ale 

také ovlivňuje kvalitu ovzduší v období dokončení stavby a provozu komunikace. Změny 

klimatu, které nastanou díky výstavbě silničních komunikací se nedají předpokládat. 

Z těchto důvodů je ţádoucí vypracování tzv. rozptylové studie jednak pro fázi výstavby a 

také pro fázi provozu komunikace po ukončení stavebních prací. Rozptylová studie je 

zpracování rozptylu škodlivin v okolí zdroje pomocí matematického modelování 

(například metodou Symos ´97). 

Výčet modelovaných škodlivin můţe vypadat například takto [44]:  

 Roční průměrná koncentrace PM10 

 Maximální denní koncentrace PM10 

 Roční průměrná koncentrace PM2,5 

 Roční průměrná koncentrace NO2 

 Maximální hodinová koncentrace NO2 

 Roční průměrná koncentrace benzenu 

 Roční průměrná koncentrace benzo(a)pyrenu 

 Při zpracování rozptylové studie je také ţádoucí k přihlédnutí na vlivy tzv. 

sekundární prašnosti, která vzniká vířením prachu projíţdějícími vozidly. 

 Mimo pevných částic ze vznětových motorů obsahuje automobilový smog další 

škodliviny jako jsou například částečky z brzdových kotoučů a pneumatik. V průběhu 

ţivotnosti plášťů pneumatik se odrolí kilogram aţ dva pryţové směsi. Část těchto otěrů 

(přibliţně 9 %) je tvořeno jemnými částicemi s velikostí do 2,5 µm. Tyto malé částice se 

dále dostávají bez problémů do vzduchu a se kterými si obranné mechanismy plic velmi 

sloţitě vypořádávají [45]. 
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 Jako emisní vstupy se do rozptylových studií pro liniové stavby vkládají emise 

vozidel, jejichţ hodnoty jsou určeny emisními faktory programu MEFA v.06, coţ je 

program slouţící pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla. Problémem bývá 

predikce sloţení dopravního proudu vozidel (nelze přesně určit kolik vozidel je vybaveno 

zachytáváním emisí splňující EU 1 – EU 5). Při různé emisní úrovni se mnoţství 

emitovaných látek liší. Pro přehled uvádím tabulku č.15 [44].  

Tabulka 15: Emisní limity EU1 - EU5 pro osobní vozy se zážehovými a vznětovými motory do hmotnosti 2500 kg 

[29] 

 

 Z následujících zjištění je proto lépe uvaţovat při zpracování rozptylové studie 

uvaţovat vyšší zastoupení starších vozidel plnících niţší emisní limit např. EU 2. 

 

6.1.2 Vlivy na hlukovou zátěž obyvatel 

 Další součástí dokumentace EIA by měla být hluková (akustická) studie. Hluková 

studie je zpracovávána v současné době dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Měření hluku 

provádí akreditovaná osoba a součástí hlukové studie je zpracování hlukové studie a 

hlukových map. Na obrázku č. 25 uvádím příklad zpracované hlukové mapy. 
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Obrázek 25: Hlukové zatížení - ,,Silniční systém města Plzně v Oblasti Roudné" 

 Hlukové studie se zpracovávají na základě sčítání nebo dopravních modelů. Počty 

vozidel se zjišťují na základě zjištěné roční hodnoty indexaci. Tyto údaje jsou ovšem 

pouze přibliţné a je nutno počítat s určitými rozdíly v počtu vozidel [45]. 

 Ve fázi výstavby silničních komunikací v intravilánech měst dochází k vyššímu 

zatíţení hlukem, především při těţby zeminy a jiných pracech, proto je v některých 

případech, kdy hluk přesahuje dané limity nutno počítat s opatřeními, jako jsou pouţití 

mobilních protihlukových stěn nebo omezit délku stavební činnosti na kratší dobu. 

 Ve fázi dokončení a provozu dané silniční komunikace mohou být rovněţ 

aplikovány protihlukové stěny, které vedou ke sníţení hlukové zátěţe na obyvatelstvo. 
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V těchto případech je rovněţ důleţité, aby protihlukové stěny byly šetrně a esteticky 

začleněny do uvaţované okolní krajiny. Výška a délka protihlukových stěn se navrhuje dle 

výsledků hlukové studie. Po započetí provozu na komunikaci je ţádoucí provést nové 

měření hluku. Pokud dojde i přes původně projektovaná opatření k hlukové zátěţi, je nutno 

aplikovat další individuální hluková opatření. 

6.1.3 Problematika odpadů 

 Veškeré odpady, které vznikají při výstavbě silničních komunikací musí být 

likvidovány v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Podle tohoto zákona má kaţdý povinnost předcházet vzniku odpadů, sniţovat 

jejich mnoţství a nebezpečné vlastnosti. Nakládání s odpady zajišťuje zhotovitel stavby 

sám nebo vyuţívá k nakládání s odpady sluţeb odborné firmy. Zhotovitel stavby musí 

zajistit do doby předání odpadu oprávněné osobě jeho třídění, řádné uloţení, zabezpečení 

úniku odpadů a jeho kontaminaci. Celá problematika vznikajících odpadů se řídí zákonem 

185/2001 Sb. 

 V následující tabulce č. 16 je uveden příklad druhů odpadů vznikajících v rámci 

fáze výstavby komunikace. 

 

Tabulka 16: Druhy odpadů vznikajících v rámci výstavby - ,,Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné" 

Kód Název Kategorie 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 Dřevo, sklo, plasty   

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky N 

17 03 Asfaltové směsi, dehet, výrobky z dehtu   

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 



Bc. Jaromír Tůma: Posuzování vlivu silničních dopravních staveb na ţivotní prostředí 

 

2014                                                                                                                                      60 

 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 Kovy včetně jejich slitin   

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo, ocel O 

17 04 07  Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 
Zemina (včetně zeminy vytěžené z kontaminovaných míst), 
kamení a vytěžená hlušina 

  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu   

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
(tj. neobsahují azbest a nebezpečné látky) 

O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 19 09 03 

O 

20 02 
Odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích (včetně 
hřbitovů) 

  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (odpad z likvidace zeleně) O 

 V následující tabulce č. 17 je uveden příklad druhů odpadů vznikajících v rámci 

provozu komunikace. 

Tabulka 17: Seznam vznikajících odpadů v rámci provozu - ,,Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné" 

Kód Název Kategorie 

20 Odpady komunální a jim podobné odpady   

20 02 
Odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích (včetně 
hřbitovů)   

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (odpad z likvidace zeleně) O 

20 02 03 Ostatní nekompostovatelný odpad O 

20 03 Ostatní odpad z obcí   

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 
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6.1.4 Vliv na faunu a flóru 

 Při realizaci a následném provozu staveb pozemních komunikací je třeba brát její 

vliv na faunu a flóru. Při stavbách pozemních komunikací můţe dojít k přetnutí 

přirozených migračních cest zvířat. Kromě chráněných přírodních oblastí existují také 

územní systémy ekologické stability. Tato území se skládají z biocenter a biokoridorů. Na 

základě těchto zjištění jsou navrhována různá opatření jako například oplocení určité 

oblasti, výstavba protihlukových ctěn, výstavba prostupů pro zvířata. Cílem těchto opatření 

je zajistit zvěři odpovídající podmínky k ţivotu a zároveň zabránit nebezpečným situacím, 

kdyby zvířata mohla být příčinou dopravních nehod[43]. 

 Pro zjištění vlivu stavby silniční komunikace na flóru je třeba provést terénní 

průzkumy, které by měly zachytit charakter typů jednotlivých stanovišť, druhů rostlin 

s důrazem na výskyt chráněných a vzácných druhů. V případě hodnocení stavu fauny je 

důleţité se zaměřit na celkové zhodnocení dané lokality, zjištění druhové rozmanitosti 

ţivočichů a ověření výskytu chráněných druhů. Chráněné druhy rostlin a ţivočichů se 

hodnotí dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., (Vyhláška ministerstva ţivotního prostředí České 

republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny). 

6.1.5 Vliv na povrchové a podpovrchové vody 

 V rámci dokumentace EIA jsou také hodnoceny hydrogeologické poměry, jejichţ 

výsledky jsou zahrnuty v mapách. V těchto případech je nutné vyhodnotit všechny vodní 

toky, které se nacházejí v blízkosti uvaţovaného záměru a zjistit, jak je silnice odvodněna. 

Hlavním zdrojem informací o vodě je Směrný vodohospodářský plán, jehoţ součástí je 

státní vodohospodářská bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti. 

Další informace lze nalézt u společností spravující jednotlivá povodí řek a dále u 

provozovatelů veřejných vodovodů a kanalizací, u subjektů podnikajících v oboru 

hydrogeologie atd. [46]. 

 Dále jsou sestavovány hydrogeologické mapy, které jsou součástí dokumentace a 

obsahují následující informace [43]: 
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1. Geometrii, charakter a typ hydrogeologického prostředí 

2. Přístupnost podzemních vod 

3. Vyuţitelnost podzemních vod z hlediska kvality a kvantity 

4. Moţnost akumulace podzemních vod 

 Pokud v rámci realizace záměru dojde k zásahu do ochranného pásma vodního 

zdroje, je nutno získat souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě a současně stanovit 

podmínky k zabezpečení ochrany vodních organizmu a kvality vody v průběhu stavebních 

prací. Je důleţité, aby zásahy do koryta toku se omezily na minimální moţnou míru a 

přizpůsobilo se tomuto technické řešení projektu i organizace výstavby [45]. 

 Pokud je stavba silniční komunikace umístěna v aktivní zóně záplavového území 

je třeba dodrţet povinnosti, které plynou ze zákona č 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 

pozdějších předpisů. V rámci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je také 

důleţité vypracovat havarijní a povodňový plán [45]. 

 Dále je nutno věnovat zvýšenou pozornost odpadním vodám odtékajícím 

z povrchu komunikace. Odpadní vody nesmí být odváděny do vodotečí, ale přednostně do 

městské kanalizace. Pokud není moţno takto odpadní vodu odvádět je nutno vybudovat 

záchytné nádrţe. Také je nutno počítat s určitým znečištěním vodotečí chloridovými 

solemi, které slouţí v zimních měsících k údrţbě komunikací. 

6.1.6 Vlivy na půdu 

 Při výstavbě pozemních komunikací se musí často předpokládat s velkým 

záběrem půdy. Pozemní komunikace můţe procházet přes pozemky jak soukromé tak 

veřejné. Pokud prochází přes veřejné pozemky je třeba poţádat o odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu (ZPF). Dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

se předpokládá pouze v trasách výstavby inţenýrských sítí a dalších manipulačních ploch 

podél staveniště. 

 Sejmutá vrstva ornice by měla být zpětně vyuţita na vegetační úpravy svahů a 

zářezů, nevyuţitou ornici pouţít na jiné lokalitě podle doporučení orgánů ZPF [45].  
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6.1.7 Vlivy na krajinný ráz a kulturní památky 

 Jakýkoliv zvaţovaný záměr má určitý vliv na stávající krajinný ráz. Je důleţité 

zváţit všechny navrhované varianty a vybrat záměr, který co nejméně naruší současný 

estetický stav krajiny, popřípadě zohlednit vzhled navrhovaných opatření a co nejšetrněji je 

začlenit do zvaţovaného záměru, aby co nejméně ovlivnili krajinný ráz oblasti. Při 

hodnocení vlivu na krajinný ráz je důleţité respektovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Je důleţité, aby byla provedena podrobná analýza zásahů do jednotlivých 

hodnot krajinného rázu. Kaţdý nalezený znak musí být podroben zkoumání, zda by mohlo 

dojít realizací stavby k zásahu do uplatnění a projevu tohoto znaku.  

 Podle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., podle něhoţ se musí začlenění trasy 

komunikace do krajiny a výsadba zeleně řešit ohleduplně podle místních poměrů. 

Protihlukové stěny, nacházející se podél komunikace musí být budovány tak, aby byly co 

nejšetrněji začleněny do okolní krajiny. Protihlukové stěny zřizují se pouze v případech, 

kde není moţné sníţit škodlivé účinky dopravního hluku jiným způsobem [45].  

 V případě, ţe dojde k uloţení náhradní výsadby za kácení mimolesních dřevin, 

měly by být navrţeny pouze geograficky původní druhy stromů, keřů a travin. Tyto 

dřeviny by měly částečně omezit vliv liniové stavby na krajinný ráz a zlepšit tak 

pohledovou pohodu obyvatel [45].  
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7 Závěr 

 Rostoucí přepravní objemy, vzrůstající mobilita a další faktory jsou fenoménem 

posledního desetiletí. S nárůstem dopravy úzce souvisí také rostoucí potřeba po kvalitních 

silnicích a také nadměrné čerpání neobnovitelných zdrojů, mezi které patří především ropa. 

Výfukové plyny z dopravy negativně působí na zdraví obyvatel. Tyto výfukové plyny 

obsahují velké mnoţství látek, které toxicky působí nejen na zdraví člověka, ale také na 

okolní ţivou přírodu. Obsahují mnohé mutagenní a karcinogenní látky. Doprava také 

přispívá k tvorbě skleníkového efektu emitováním oxidu uhličitého. Nově budované 

dopravní sítě mění ráz krajiny a způsobují zábor půdy. Vytvářejí především umělé bariéry 

pro volně ţijící ţivočichy. 

 Dopravní stavby jako jsou silniční dopravní stavby představují bezesporu velký 

zásah do krajiny. Při jejich výstavbě je proto nutné maximálně zohlednit všechny moţné 

faktory, kterými daná stavba můţe negativně ovlivňovat ţivotní prostředí. Mezi tyto 

faktory patří zejména zábor půdy, vliv na faunu a flóru, vliv na povrchové a podpovrchové 

vody, vliv na krajinný ráz, emise hluku a emise výfukových plynů. Výsledné rozhodnutí by 

mělo být kompromisem mezi zájmy z dopravního a ekologického hlediska. Kaţdé toto 

rozhodnutí se ovšem neobejde bez stíţnosti občanů, kteří mohou mít různé výhrady 

k danému záměru. Výstavbou a provozem silničních komunikací dochází ke zhoršení stavu 

ţivotního prostředí kaţdého z nás. Kromě negativních vlivů výstavby silničních 

komunikací existují i pozitivní vlivy. Mezi pozitivní vlivy můţeme zařadit vznik nových 

pracovních příleţitostí, posílení potenciálu a ekonomického rozvoje daného města či 

regionu. Daná lokalita se tak můţe stát atraktivnější pro investory, dojde ke zrychlení a 

zvýšení plynulosti provozu na silnicích. 

 Proces posuzování vlivů na ţivotní prostředí je důleţitým nástrojem, jak předejít 

negativním a mnohým devastujícím dopadům jak na člověka, tak na okolní ţivou přírodu. 

Tomuto procesu by se měla v budoucnosti věnovat zvýšená pozornost, zvláště při výstavbě 

nových liniových staveb. Zpracovatelé dokumentací a posudků by měli být voleni tak, aby 

byla zaručena jejich nestrannost a především vliv investora daného záměru. 
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