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Úvod 

Předmětem předloženého screening reportu je vyhodnocení vlivu záměru „Přeložka 

silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ na 

lokalitu soustavy Natura 2000, konkrétně se jedná o Evropsky významnou lokalitu 

Zákolanský potok. Rozsah posouzení odpovídá metodickým pokynům MŽP včetně 

vyhlášky č. 142/2018. 

 Důvodem pro vypracování je doplnění podkladů dokumentace EIA dle 

připomínek Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 19.9. 2018. Předkládaný screening report je 

zaměřen pouze na možné ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000. Nelze jím nahradit jiná 

biologická hodnocení a jeho výsledky nejsou směrodatné při posuzování vlivu záměru 

na populace zvláště chráněných rostlin a živočichů, které nepatří k předmětům ochrany 

v dotčených lokalitách soustavy Natura 2000 nebo se vyskytují mimo území těchto 

lokalit. 

 

 

A) Údaje o záměru 

1. Název záměru 

Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. 

II/101 

 

2. Celková charakteristika záměru včetně jeho rozsahu 

a umístění 

Záměrem je přeložka silnice II/240 v úseku Kralupy nad Vltavou – dálnice D7, 

v návaznosti na úsek silnice II/101 mezi dálnicí D8 a městem Kralupy nad Vltavou. 

Přeložka II/240 je trasována jako součást aglomeračního okruhu. Realizace záměru je 

navržena ve dvou úsecích: 1. úsek: D7 – obchvat Kralup nad Vltavou (Holubice) – II/240 

a 2. úsek: obchvat Kralup nad Vltavou – D8 (II/608) – II/101. Přeložka komunikace II/240 

navazuje na již posouzený záměr obchvatu Kralup nad Vltavou. (Obchvat Kralup nad 

Vltavou je samostatnou stavbou – začíná u obce Debrno, překonává železniční trať 

a řeku Vltavu u obce Chvatěruby.) 

Zájmový prostor je vymezen dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101. 

Výhledová trasa komunikace II/240 navazuje na jihozápadě na dálnici D7. Trasa silnice 

II/240 dále pokračuje prostorem mezi obcemi Tuchoměřice a Čičovice, prochází mezi 

obcemi Lichoceves, Velké Přílepy a Noutonice. V další části míjí obec Svrkyně, míjí kótu 

Ers (Kozinecký háj), prochází mezi Turskem a Holubicemi, poté se napojuje na obchvat 

Kralup. Trasa silnice II/101 se napojuje na druhém konci obchvatu a pokračuje kolem 

Chvatěrub a Kozomína až do křižovatky se silnicí II/608 u dálnice D8.  

Záměr je předložen ve dvou variantách (A, B) s jednou podvariantou (B1), které 

se liší směrovým vedením trasy v úseku D7 – Holubice. S ohledem na závěry průběhu 

hodnocení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) je aktivně zpracována pouze var. B. 

Ostatní varianty jsou pouze okomentovány. 
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3. Popis navržených variant záměru 

Záměr je předložen k hodnocení v jedné aktivní variantě, var. B. Směrový návrh 

komunikace je vymezen dále ve var. A a podvariantě B1, které jsou okomentovány. Pro 

variantu B došlo k vypracování studie odvodnění (Ing. Čermák, 02/2019) záměru a byl 

vytvořen návrh opatření pro minimalizaci ovlivnění vodního prostředí v okolí záměru. 

Z tohoto důvodu je v rámci dalšího posouzení hodnocena detailně pouze var. B. Další 

varianty záměru jsou pouze okomentovány na základě poskytnutých údajů. 

 Zájmovým úsekem plánovaného záměru je úsek přeložky v km 0,00 – 3,00, 

odkud jsou dešťové vody zaústěny po předčištění do Zákolanského potoka. Vedení 

jednotlivých variant je znázorněno na následujícím obrázku.  

 

 

Obrázek 1: Variantní řešení záměru v úseku km 0,00 – 3,00. Modře je vyznačena 

varianta A, červeně varianta B.  

 

 V následující tabulace jsou uvedeny základní údaje o navržených variantách. 

 



 6 

 

 

Tabulka 1: Technické parametry záměru (dokumentace EIA, PRAGOPROJEKT a.s. in 

prep, 2019). 

 Varianta A Varianta B Podvarianta B1 

Kategorie  S 9,5/S 13,5 

Délka 

trasy 

Etapa I 10.633 10.715 10.533 

Etapa III 2.488 2.488 2.488 

Celkem     13,121 13,203 13,021 

Mimoúrovňové 

křižovatky 

2 nové 

2 upravené (stávající na 

D7) 

4 

Počet mostních 

objektů 

10 15 16 

 

 

4. Popis technického a technologického řešení záměru 

Technické řešení záměru vychází z Technické studie zpracované spol. VPÚ DECO 

PRAHA, a.s., v roce 2016. Záměr je rozdělen na dva úseky (etapy):  

 etapa I - (komunikace II/240): D7 – obchvat Kralup nad Vltavou (Holubice)    

 etapa III - (komunikace II/101): obchvat Kralup nad Vltavou (Chvatěruby) – D8 

(II/608) 

 

Následující popis technického a technologického řešení záměru je převzat 

z aktualizované dokumentace EIA (PRAGOPROJEKT a.s. 2019 in prep.) a pro potřeby 

tohoto hodnocení je upraven. 

 Předmětem hodnocení je varianta B a z tohoto důvodu není popis ostatních 

variant detailně uveden. Technické parametry ostatních variant A a B1 jsou popsány 

v dokumentaci EIA (PRAGOPROJEKT a.s. 2019). 

 

VARIANTA B 

Varianta B byla zpracována v reakci na připomínky obcí a veřejnosti k oznámení.  

V úseku Velké Přílepy – Tursko je silnice vedena západně od vrchu Ers. Celková délka 

trasy je 10,715 km pro etapu I a 2,488 km pro etapu III. 

 

Směrové vedení trasy 

Křížení komunikace II/240 s dálnicí D7 je navrženo východně od obce Středokluky, a to 

jako nadjezd nad D7 v logickém místě jejího nejhlubšího zářezu, v prostoru východně 

od stávajícího areálu společnosti Hörmann. Je zde navržena MÚK, která nahradí 

stávající dvě MÚK (exit 3 i exit 5). Demolice stávajících MÚK bude navazující investicí. 

Na severní straně od D7 je sjezd z D7 zakončen v okružní křižovatce o poloměru 

25 m. Do této okružní křižovatky je zaústěna i propojovací komunikace od stávající 
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silnice III/0077 a nově silnice II/240. Celá okružní křižovatka je situována v násypu 

cca 3 m nad stávajícím terénem z důvodu navazujícího nadjezdu nad D7.  

Jižně od D7 je za nadjezdem nad D7 doplněna okružní křižovatka o poloměru 

25 m. Do této okružní křižovatky je zaústěna nově silnice II/240, sjezdová a nájezdová 

větev na D7 a přeložka III/2405. Parametry okružní křižovatky umožňují zaústit další 

komunikační rameno ze zastavitelných ploch situovaných v jihozápadní části podél 

dálnice D7.  

Od MÚK s D7 je z okružní křižovatky trasa vedena souběžně se stávající silnicí 

III/0077 a poté v souběhu s železniční tratí (prostor skladů u Tuchoměřic – var. B je zde 

vedena blíž k železnici oproti var. A). Železnici kříží var. B v km 2.55, další směrové 

vedení je obdobné jako u varianty A, s trochu větším oddálením od nejbližších obcí 

(Lichoceves, Velké Přílepy, Svrkyně).  

 

Křižovatky 

Na trase přeložky jsou navrženy 4 nové mimoúrovňové křižovatky (MÚK) a křížení silnic 

třetích tříd. Křížení s polními cestami bude řešeno v dalším stupni projektové přípravy. 

Přehled MÚK v trase varianty B je uveden v následující tabulce. 

 

 

Tabulka 2: Mimoúrovňové křižovatky ve variantě B 

Km Objekt Popis 

etapa I 

0.357 MUK s D7 MÚK, která nahradí stávající exit 3 a exit 5; dálnici D7 

kříží nadjezdem, další silnice (sil. III/0077, přeložka 

sil. III/2405, areálová komunikace) jsou na větve 

MÚK připojeny přes okružní křižovatky  

4.8 MÚK Lichoceves Deltovitá MÚK na přeložce silnice III/00710 mezi 

Lichocevsí a V. Přílepy 

7.58 MUK Svrkyně MÚK osmičkového tvaru na nové propojovací silnici 

mezi silnicí III/24010 a stávající II/240 

etapa III 

 

0.2-1.05 

MUK Chvatěruby Přeložka sil. II/101 přechází mostem přes přeložku 

sil. III/00811 a železnici; MÚK s řešením jednotlivých 

křižovatkových pohybů pomocí samostatných ramp, 

které jsou ukončeny v okružní křižovatce; přes OK je 

napojena i sil. III/2429 do Zlončic 

 

Mostní objekty 

Na posuzované přeložce je navržena řada mostních objektů v trase přeložky a další 

mostní objekty, které jsou navrženy přes tuto přeložku. Přehled mostních objektů v trase 

varianty B je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka 3: Mostní objekty ve variantě B 
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Km Popis Přemosťovaný objekt Konstrukce mostu 

etapa I  

0,274 
most na 

II/240 

převede sil. II/240 přes dálnici 

D7 

dvoupolový, spřažená 

konstrukce, rozpětí 30+30 m 

0.58 
most na 

II/240 

převede sil. II/240 přes sil. 

III/0077 

monolitický ŽB rám, rozpětí 

16 m 

2.19 
most na 

II/240 

převede sil. II/240 přes polní 

cestu (cyklotrasu) 

monolitický ŽB rám, světlost 

2.5 m, šířka 5 m 

2.55 
most na 

II/240 

převede sil. II/240 přes polní 

cestu, železnici a sil. III/0071 

pětipolový, předpjatý spojitý 

dvoutrámový nosník, rozpětí 

24+30+30+30+24 m 

3.84 
most přes 

II/240 

převede přeložku sil. III/0079 

přes sil. II/240 

jednopolový, spřažená 

konstrukce, rozpětí 18 m 

4.80 
most na 

II/240 

převede sil. II/240 přes přeložku 

sil. III/00710 (součást MÚK) 

čtyřpolový, předpjatý spojitý 

dvoutrámový nosník, rozpětí 

12+17+17+12 m 

5.27 
most přes 

II/240 

převede cyklotrasu 0080 přes 

sil. II/240 

jednopolový, lehká spřažená 

konstrukce, rozpětí 22 m 

6.41 
most přes 

II/240 
převede sil. III/24010 přes II/240 

jednopolový, spřažená 

konstrukce, rozpětí 21 m 

7.58 
most na 

II/240 

převede sil. II/240 přes novou 

propojovací komunikaci 

(součást MÚK) 

monolitický ŽB rám, rozpětí 

20 m 

9.08 
most přes 

II/240 

převede přeložku sil. III/24012 

přes II/240 

jednopolový, spřažená 

konstrukce, rozpětí 27 m 

10.42 
most na 

II/240 

převede novou sil. II/240 přes 

stávající sil. II/240 

jednopolový, spřažená 

konstrukce, rozpětí 22 m 

etapa III   

0.260

–

0.402 

 most na 

II/101 

převede sil. II/101 přes místní 

komunikaci od Chvatěrub, sil. 

III/00811, železnici a vlečku 

pětipolový (sloučeny tři původně 

navržené mosty), spřažená 

konstrukce, rozpětí 

24+38+38+38+30 m 

0.762  most na 

II/101 

převede sil. II/101 přes větev 

MÚK (SO 111) 

jednopolový, spřažená 

konstrukce, rozpětí 21.3 m 

1.058  most na 

II/101 

převede sil. II/101 přes místní 

komunikaci (SO 113) 

jednopolový, spřažená 

konstrukce, rozpětí 29.6 m 

2.021  most na 

II/101 

převede sil. II/101 přes železnici jednopolový, ŽB rám, rozpětí 9.5 

m 

 

Obslužná zařízení 

V rámci předkládaného záměru nejsou navržena obslužná zařízení, jako jsou odpočívky, 

střediska údržby či čerpací stanice pohonných hmot. 
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5. Přepokládaný termín zahájení realizace záměru 

Termín realizace se předpokládá v letech 2020 - 2024. 

 

B) Kopie stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 

45i odst. 1 zákona, kterým nebyl vyloučen významný 

vliv záměru 

Kopie stanoviska není přiložena. Hodnocení záměru je zpracováno jako podklad pro 

jeho vydání. 

 

C) Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení 

vlivu záměru a výčet použitých zdrojů 

Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady: 

 Dokumentace EIA (PRAGOPROJEKT a.s. 2019) in prep. 

 Dokumentace EIA, Příloha B.11 Studie odvodnění (Ing. Čermák, 

PRAGOPROJEKT a.s., 02/2019) 

 Technická studie „D7 Praha – Slaný, modernizace“ (PRAGOPROJEKT a.s., 

11/2017), Příloha B.9 Odvodnění 

 Vedení trasy záměru ve formátu shp  

 

Pro zjištění výskytu předmětů ochrany byly využity následující podklady: 

 Nálezová databáze ochrany přírody (ND OP AOPK ČR, k březnu 2019). 

 Terénní šetření na místě záměru (březen 2019). 

 Hodnocení vlivů záměrů dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., která jsou relevantní 

pro vyhodnocení ovlivnění populace raka kamenáče v EVL Zákolanský potok. 

 

Pro provedení posouzení byly dále využity tyto zdroje a podklady: 

 Chvojková E. et al. (2011): Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty 

ochrany lokalit soustavy Natura 2000. MŽP, Praha. 

 Návrh plánu péče o přírodní památku Zákolanský potok, Krajský úřad 

Středočeského kraje 2015. 

 Svobodová J. et al. (2016): Zpracování návrhu managementu lokalit s výskytem 

autochtonních populací raků - EVL Zákolanský potok, VÚV TGM Praha. 

 Vlach P. (2012): Stone crayfish in the Czech Republic: how does its population 

density depend on basic chemical and physical properties of water?, Knowledge 

and Management of Aquatic Ecosystems, 407, 05. 

 Fischer D. et al. (2015): Raci v Zákolanském potoce – minulost, současnost, 

budoucnost, Bohemia centralis, Praha, 33. 

 Svobodová J. (2011): Faktory ovlivňující populaci raka kamenáče v Zákolanském 

potoce, VTEI 4/2011, ročník 53. 
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 Štambergová M. et al. (2009): Raci v České republice, AOPK ČR, Praha. 

 Kozák P. (2011): Stress reaction in crayfish: chlorides help to withstand stress in 

high nitrite concentration conditions – preliminary study Knowledge and 

Management of Aquatic Ecosystems, 401, 05. 

 Svobodová J. (2009): Posouzení vlivu Zahrady Pavlov na populaci raka 

kamenáče na území Zákolanského potoka a návrh možných opatření na ČOV 

Hostouň. 

 AOPK ČR (nedatováno): Souhrn doporučených opatření pro EVL Zákolanský 

potok. 

 Volf O. (2010): Hodnocení vlivu dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. pro záměr 

„Distribuční centrum Praha západ - Etapa 2“.  

 Volf O. (2010): Hodnocení vlivu dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. pro záměr 

„Logistics park Praha“. 

 Volf O. (2017): Hodnocení vlivu dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. pro záměr „ČOV 

Hostouň - rozšíření kapacity“. 

 Bílek O. (2015): Hodnocení vlivu dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. pro záměr 

„Hostouň-Korytnovský rybník (odbahnění, stavební úpravy)“. 

 Tuček R. (2016): Hodnocení vlivu dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. pro záměr 

„Rozšíření ČOV Středokluky z 1700 EO na 1920 EO“. 

 Dále byly využity informace přístupné na internetových adresách: 

www.biomonitoring.cz, www.natura2000.cz, webgis.nature.cz/mapomat, 

heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/eeacrayfish2015/default.asp?t=vy

stupy 

 

Zmíněné podklady byly shledány jako dostatečné k vyhodnocení vlivu záměru 

na předmět ochrany EVL Zákolanský potok. 

 

 

D) Údaje o vstupech záměru 

Z důvodu rozsahu záměru jsou v následujícím přehledu uvedeny pouze vstupy záměru, 

které jsou relevantní pro potřeby hodnocení. Údaje o vstupech záměru byly převzaty 

z předkládané dokumentace EIA (PRAGOPROJEKT a.s. 2019 in prep.). 

 

Půda 

Plánovaná komunikace je ve všech variantách vedena převážně po zemědělské půdě 

vysoké kvality. Dotčen je tedy zejména zemědělský půdní fond (ZPF), nepatrně pak 

pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) – u žst. Chvatěruby. V následující tabulce 

jsou uvedeny předpokládané trvalé zábory půdy. 

 

Tabulka 4: Předpokládané trvalé zábory půdy (ha)  

 
ZPF 

PUPFL Celkem 
TTP orná půda ZPF 



 11 

celkem  

Varianta A 0,26 57,9 58,16 0,018 58,18 

Varianta B 0,26 65 65,26 0,018 65,28 

Podvarianta 

B1 

0,26 63,4 63,66 0,018 63,68 

 

Umístění ploch dočasného záboru (manipulační pruhy podél komunikace), které 

je spojené se stavební činností lze pouze velmi přibližně odhadnout na cca 130 000 m2. 

Jedná se o dočasně zabrané plochy ZPF, které budou následně rekultivovány a vráceny 

do ZPF. 

 

 

Voda 

V období výstavby se nepředpokládají vyšší nároky na vodu, než jaké odpovídají 

danému typu stavby. Voda bude využívána pro nároky pracovníků stavby a také jako 

voda technologická. Nové zdroje vody nebudou zřizovány. Při provozu záměru bude 

voda využívána při údržbě komunikace. 

  

Další energetické a surovinové zdroje  

Při výstavbě přeložky vzniknou nároky na suroviny odpovídající charakteru dané 

stavby. Jedná se především o běžné stavební materiály (např. kamenivo, štěrkopísky, 

asfalty pro konstrukční vrstvy vozovek apod.). Dále vzniknou při výstavbě nároky 

především na materiály pro bezpečnostní zařízení silnice (dopravní značky, zábradlí aj.), 

sazenice pro náhradní výsadby a materiály pro přeložky a ochranu vedení inženýrských 

sítí. Stavební materiály budou zajišťovány běžným způsobem, jejich potřebné množství 

nebude představovat významné zatížení životního prostředí. 

Při provozu se nepočítá s žádnými speciálními nároky na spotřebu surovin 

a materiálů. V úvahu připadá pouze obalovaná živičná směs na případné opravy, 

posypový materiál pro zimní údržbu (chlorid sodný), oleje a maziva pro dopravní 

mechanizaci při údržbě.  

Při výstavbě vzniknou nároky na odběr elektrické energie na staveništi, odběr je 

předpokládán z veřejné distribuční sítě. Dále dojde k využití energetických surovin. 

Jedná se o pohonné hmoty (nafta, benzin), oleje, maziva pro stavební a dopravní 

mechanizaci. Při provozu se nepočítá s žádnými speciálními nároky na energetické 

zdroje. 

 

Biologická rozmanitost 

Biologická rozmanitost je chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně 

suchozemských a vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí, 

a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. 

Lokalita pro realizaci záměru se nachází mimo zvláště chráněné území 

a komunikace prochází zemědělsky intenzivně obhospodařovanou krajinou s výskytem 

řady urbanizovaných území. 
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Záměr nezasahuje do žádné vodní plochy, pouze mostním objektem kříží vodní 

tok Černávka. Záměr neprochází lesem ani žádnou ucelenou plochou zeleně. Lokálně je 

dotčena krajinná liniová zeleň v podobě doprovodných alejí místních komunikací 

a polních cest, okrajově je dotčena lokalita smíšené skupinové výsadby stromů 

u skladových hal v blízkosti D7. Z hlediska biodiverzity nabývají na hodnotě také 

zarůstající sady a remízky v polích. 

Trasa přeložky kříží dva regionální biokoridory, tj. RK 5019 a RK 1136 (2x), které 

jsou nefunkční, neboť jsou navrženy na obdělávané orné půdě bez zřetelné podpory 

přírodních prvků. Koncový úsek přeložky přechází lokální biokoridor vymezený podél 

vodního toku Černávka.  

Návrh vegetačních úprav, které budou podrobně rozpracovány v dalších stupních 

projektové přípravy, podpoří začlenění stavby do krajiny 

 

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Zájmovým územím prochází dvě silnice II. třídy, tj. II/240 (Praha - Velké Přílepy – Tursko 

– Kralupy nad Vltavou – Velvary) a II/101 (Kladno – Zákolany – Kralupy nad Vltavou – 

Veltrusy). Ostatní obce v území jsou na tyto dvě komunikace napojeny silnicemi III. třídy. 

Do výčtu silnic II. třídy v území lze také započítat silnici II/608 v úseku Postřižín – 

Veltrusy, tj. bývalou silnici I. třídy, kterou nahradila dálnice D8. 

Výstavba plánovaného propojení v jakékoliv variantě přinese do území zklidnění 

dopravy v obcích. Největší snížení dopravní zátěže dotčených komunikací lze 

vypozorovat u varianty B, která navíc svými mimoúrovňovými křižovatkami zajistí lepší 

plynulost provozu a větší bezpečnost. Naopak varianta A svým úrovňovým křížením 

představuje větší možnost střetů křižujících vozidel a je tudíž méně bezpečná.  

 

E) Údaje o výstupech záměru 

Z důvodu rozsahu záměru jsou v následujícím přehledu uvedeny pouze výstupy záměru, 

které jsou relevantní pro potřeby hodnocení. Údaje o výstupech záměru byly převzaty 

z předkládané dokumentace EIA (PRAGOPROJEKT a.s. 2019 in prep.). 

 

Znečištění ovzduší 

Bodové a plošné zdroje znečištění ovzduší budou vznikat pouze při realizace záměru. 

Ze stavebních strojů a z nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty, především 

oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice a v malém množství také uhlovodíky.  

Liniovými zdroji budou během výstavby zejména staveništní komunikace 

a nákladní doprava, odvážející vytěženou zeminu a přivážející potřebný stavební 

materiál.  

Po uvedení do provozu bude přeložka novým liniovým zdrojem znečištění ovzduší  

v zájmovém území. Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru 

spalovaných pohonných hmot široké spektrum emisí.  

Pro účely této dokumentace byla zpracována rozptylová studie, která je přílohou 

dokumentace EIA. Ve studii je porovnávána výhledová imisní situace v zájmovém území 

v roce 2024 a 2040 bez realizace záměru (nulová varianta) s imisní zátěží po zahájení 
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jeho provozu (aktivní varianta). Jako modelové znečišťující látky jsou hodnoceny oxid 

dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyren, jakožto 

charakteristické znečišťující látky z automobilové dopravy. 

Výsledky emisní bilance pro výchozí stav a aktivní varianty (A, B a B1) jsou 

shrnuty v následující tabulce.  

 

Tabulka 5: Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 bez SOKP (nulová 

varianta) 

Varianta 
Délka 

(km) 

(t.rok-1) (g.rok-1) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

* PM2,5
* B[a]P* 

nulová 100,7 448,9 4,4 1 287,3 333,4 21 856,1 

varianta A 117,3 462,6 4,6 1 301,5 337,4 22 359,0 

varianta B 118,2 472,8 4,6 1 344,6 348,3 22 747,3 

varianta B1 117,4 471,4 4,6 1 343,8 348,1 22 714,5 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

 

Znečištění vody 

V období výstavby při dodržování základních pravidel na ochranu životního prostředí 

a dodržování technologické kázně, by k znečišťování vody nemělo docházet. Znečištění 

vod je spojeno zejména s rizikem havarijních situací, kdy může dojít k úniku 

znečišťujících látek, dále při úkapů provozních kapalin stavebních strojů.  

Pro manipulaci s ropnými látkami a mazadly je proto nutné zajistit vhodné 

a předpisově vybavené prostory, do stavebních mechanismů by měla být přednostně 

používána ekologicky šetrná a biologicky degradovatelná mazadla a oleje. Zpevněné 

plochy pro parkoviště stavebních strojů a dopravy budou zabezpečeny proti úniku 

znečišťujících látek ochrannými příkopy, které budou svedeny do sedimentačních jímek 

a čisticích stanic. Budou zřízeny dočasné usazovací nádrže k zadržení splachu 

ze staveniště při nadměrných dešťových srážkách. Staveniště bude vybaveno 

pomůckami pro likvidaci havarijního úniku ropných látek (např. VAPEX). Nezbytné je 

dodržování technologické kázně a zajištění preventivní a pravidelné údržby veškeré 

mechanizace. 

 

Způsob odvádění srážkových vod ze staveniště 

Pro zachycení splachů ze staveniště je doporučeno vybudovat provizorní zemní nádrže. 

Tyto nádrže budou řešeny jako zemní prohlubně. Dle potřeby je možno provizorní 

nádrže doplnit o norné stěny zachycující znečištění ropnými látkami. Užitná velikost 

nádrží musí být navržena individuálně podle velikosti přilehlého staveniště. Tento objekt 

bude součástí odvodnění staveniště a bude jej řešit dodavatel stavebních prací.  

K zabránění vypouštění srážkových vod do EVL Zákolanský potok jsou v km 0,6 

a km 2,5 navrženy bezodtoké jímky, do kterých budou svedeny dešťové vody 

ze staveniště příkopy. Tyto jímky budou dle potřeby vyváženy a s vodou se bude dále 
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nakládat dle platné legislativy. Usazené kaly z jímek budou pravidelně vybírány 

a následně odváženy na skládku k tomu určenou. 

Tyto jímky budou realizovány v prostoru navrhovaných retenčních nádrží 

v km 0,6 a km 2,5. Po ukončení výstavby budou v místě těchto provizorních jímek 

realizovány retenční nádrže.   

 

Období provozu  

Srážkové vody smývají znečištění vznikající provozem na komunikaci (Cl-, NEL, NL, 

BSK5, Pb, Zn) a mohou tak ovlivnit jakost vody v recipientech. Znečištění je způsobeno 

látkami uvolňujícími se z povrchu vozovky, úkapy provozních kapalin a pohonných hmot, 

v zimním období posypové soli (chloridové a sodné ionty). Charakteristické znečišťující 

látky z provozu na komunikacích (kategorie vyšší, než je předkládaný záměr) jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 6: Znečištění dešťových vod z dálnic a rychlostních silnic (zdroj: dokumentace 

EIA, PRAGOPROJEKT a.s., 2019). 

Kontaminant Jednotka Průměr Medián Q90 C90 NV 401/2015 

Sb. 

Pb μg/l 3,82 2,40 6,10 14,0 

Cd *) μg/l 0,406 0,190 0,770 0,7 

Ni *) μg/l 45,3 21,8 132 34 

Hg μg/l 0,199 0,140 0,270 0,07 

Cr *) μg/l 4,83 4,50 6,80 18 

Cu μg/l 19,0 13,7 52,8 14 

Zn μg/l 142 69,0 400 92 

Cl mg/l 1095 726 1510 150 

C10-C40 mg/l 0,145 0,145 0,88 0,1 

benzo(b) 

fluoranten 

ng/l 7,66 3,75 20,4 170 

benzo(k) 

fluoranten 

ng/l 5,87 3,65 15,7 170 

benzo(a)pyren ng/l 5,63 2,10 11,8 270 

benzo(g,h,i) 

perylen 

ng/l 6,29 3,33 13,1 8,2 

indeno(1,2,3-

cd)pyren 

ng/l 5,69 3,25 15,5 - 

fluoranten ng/l 21,2 9,80 63,0 120 

Σ 6 PAU ng/l 7,66 3,75 20,4 200 

Pozn. Kontaminant - prioritní nebezpečná látka daná směrnicí EU a vyskytující se 

v dešťových vodách odtékajících z vozovek 

Q90 - hodnota znečištění odtékající vody z vozovek, která je překročena max. u 10% 

vzorků 
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C90 - hodnota znečištění v recipientu, která je dodržena, nebude-li roční počet vzorků 

nevyhovujících tomuto standardu větší než 10% 

 *) vyskytují se statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami 

 

Objemově nevýznamnější riziko kontaminace vod je spojeno s dopravními 

nehodami. V takovém případě je nutno postupovat operativně a neodkladně provést 

zabezpečovací práce v souladu s příslušnými zákony a nařízeními. 

Odvodnění plánované komunikace je z důvodu nemožnosti vsakování dešťových 

vod navrženo přes retenční nádrže a sedimentační jímky s následným zaústěním 

do povrchových vodotečí. Detailní studie likvidace dešťových vod s návrhem opatření 

pro minimalizaci vlivů na vodní prostředí vodních toků je zpracována pro variantu B.  

Trasa jednotlivých variant etapy I většinově sleduje rozvodnice hydrologických 

povodí 4. řádu, přičemž většina trasy přeložky spadá do povodí Zákolanského potoka 

(Zákolanský potok, Holubický potok a Turský potok). Únětický potok a Podmoráňský 

potok se pak vlévají přímo do Vltavy. 

 

Úsek etapy I s ohledem na trasování podél rozvodnic nepřetíná ani v jedné z variant 

trvalý vodní tok. V několika místech však přetíná výraznější úžlabí, kudy mohou probíhat 

občasné vodoteče v období tání sněhu nebo přívalových srážek. Jedná se o místa 

v kilometráži (podle staničení varianty B): 

km 0,6  úžlabí tvořené silničními příkopy III/0077 s odtokem směrem k MÚK 

Středokluky na D7 a následně silničními příkopy místní komunikace 

k lokalitě Černovičky, s odtokem do bezejmenného přítoku Zákolanského 

potoka od Černoviček, vzdálenost k bezejmennému přítoku cca 1400 m; 

km 2,6  úžlabí směřující k prameništi bezejmenného přítoku Zákolanského potoka 

u Pazderny (již v k.ú. Malé Číčovice), vzdálenost k prameništi je cca 800 

m; 

km 4,8  úžlabí směřující do údolí Podmoráňského potoka nad obcí Velké Přílepy, 

vzdálenost k počátku vyvinutého koryta potoka je cca 750 m; 

km 7,6  terénní deprese podél stávající polní cesty směřující směrem k stávající 

silnici II/240, cca 1250 m před obcí Tursko; 

 

Úsek etapy III začíná na pravé straně údolní nivy Vltavy. Při stoupání z nivy sleduje 

výrazné úžlabí až k rozvodí mezi Vltavou a Labem. V tomto úžlabí není vyvinut trvalý 

povrchový tok, je však nutno počítat s občasným výskytem toku při tání sněhu a při 

přívalových srážkách. V km 2,4 úsek přetíná tok Černávky. Jedná se o upravený horní 

úsek toku s malým průtokem (Qa <0,005 m3/s v místě křížení). 

 

Kvalita vod v povrchových tocích je pravidelně sledována pouze v Zákolanském potoce 

před ústím do Vltavy. Podle měření z let 2006 až 2008 se vyskytují v povrchové vodě 

potoka průměrné roční koncentrace chloridů 129 mg/l (99 až 200 mg/l), v případě 

uhlovodíků C10-C40 se jedná o průměrné koncentrace <0,05 mg/l s tím, že nebyla 

zjištěna koncentrace vyšší než 0,05 mg/l (převzato z Hydroekologického informačního 

systému VÚV TGM in EIA 2019). 
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K minimalizaci vlivů na vodní toky byly navrženy bezpečnostní prvky v podobě 

dešťových usazovacích nádrží (DUN) s odlučovačem lehkých kapalin z hlediska 

kvalitativního a retenční nádrže (RN) jako opatření pro snížení průtoků z hlediska 

kvantitativního, viz následující tabulka. 

 

Tabulka 7: Opatření k minimalizaci vlivů záměru na povrchové vody (varianta B) 

Km Opatření Odvodňovaný 

úsek 

délka 

úseku 

Poznámka 

ETAPA I 

ZÚ  Navazující 

stavba  

2x DUN + 

RN  

ZÚ okružní 

křižovatka 

napojení D7 

vlevo 

- Odvodnění silničními příkopy do 

navržených retenčních nádrží 

navazující stavby rozšíření dálnice 

D7. Konečným recipientem je 

Únětický a Zákolanský potok. 

0,615 DUN + RN 

400 m3 

 

0,358 (ZÚ) – 

0,940 

0,582 RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním 

odpadem do silničního příkopu 

stávající silnice III/0077 s odtokem 

směrem k MÚK Středokluky na D7 a 

následně silničními příkopy místní 

komunikace k lokalitě Černovičky 

(celková délka silničních příkopů cca 

1400 m), s odtokem do 

bezejmenného přítoku Zákolanského 

potoka od Černoviček. 

2,500 DUN + RN 

1200 m3 

0,940 – 3,000 2,060 RN s řízeným odtokem 25 l/s trubním 

odpadem do koryta místní vodoteče 

pod prameništěm, bezejmenného 

přítoku Zákolanského potoka k obci 

Číčovice (celková délka toku cca 

1800 m) 

4,900 DUN + RN 

1800 m3 

nebo  

DUN + RN 

900 m3 (2x) 

3,000 – 6,960 3,960 RN s řízeným odtokem 15 l/s. 

Recipientem je Podmoráňský potok. 

7,580 DUN + RN 

900 m3 

 

nebo 

 

DUN + RN 

objemu 500 

a 400 m3 

 

6,960-8,835 1,875 RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním 

odpadem cca v délce 1000 m podél 

navržené propojovací silnice III/24010 

do silničních příkopů stávající silnice 

II/240, cca 1250 m před obcí Tursko.  
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Km Opatření Odvodňovaný 

úsek 

délka 

úseku 

Poznámka 

10,380 DUN + RN 

950 m3 

8,835-10,822 1,987 RN s řízeným odtokem 10 l/s do 

kanalizace silničního odvodnění 

navazující stavby (etapa II - obchvat 

Kralupy nad Vltavou)  

ETAPA III 

0,440 DUN + RN  

1000 m3 

nebo 

DUN + RN 

525 m3 

 

ZÚ – 2,023 2,023 Část odvodnění je navrženo do 

vsakovací retenční nádrže, druhá část 

do kanalizačního odvodnění 

navazující stavby obchvatu Kralup 

nad Vltavou.  

- mobilní 

norná stěna 

2,023 – 2,488 0,465 Odvodnění do vodního toku Černávka 

nebo stávajících silničních příkopů 

II/608. 

 

Záměr prochází povodím Zákolanského potoka v úseku km 0,00 – 3,00 (včetně 

nájezdové větve od Středokluk na okružní křižovatku). Odvodnění komunikace je 

navrženo přes retenční nádrže v km 0,6 a 2,5 do bezejmenných přítoků Zákolanského 

potoka, část úseku jižně od D7 bude odvodněna do silničních příkopů D7 a následně 

přes RN navazující stavby rozšíření D7, vypouštěna do Zákolanského potoka.  

 

 

Obrázek 2: Výřez z přílohy odtokové studie, kde je vyznačena poloha plánovaných 

retenčních nádrží (v zeleném kroužku). 
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Kategorizace a množství odpadů 

Nakládání s odpady bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších a souvisejících předpisů. Odpady budou využity, popř. odstraněny 

v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu 

životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny. 

V období výstavby mohou vznikat následující odpady: 

(i) Odpady kategorie „ostatní“ – O: odpady vzniklé při samotné stavební činnosti 

(stavební  

a demoliční odpady) – beton, dřevo, plast, asfalt bez dehtu, železo a ocel, 

směsné kovy, metalické a optické kabely, dále zemina, kamenivo, směsný komunální 

odpad, odpad z údržby zeleně atd.  

(ii) Odpady kategorie „nebezpečné“ – N: nátěrové hmoty, barvy, laky, kabely, 

směsný stavební odpad, sorbent, čisticí a filtrační materiály atd. 

 

Pro přesnou kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy 

stavby k dispozici potřebné údaje. Během výstavby bude vedena evidence o množství 

a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP.č.383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých 

odpadů. Při kolaudaci stavby budou doloženy doklady o naložení s odpady. 

Hodnocený záměr není spojen s produkcí odpadů významnou pro zájmy ochrany 

životního prostředí.  

 

Hluk a vibrace, elektromagnetické a radioaktivní záření 

Hluková studie pro hluk z výstavby bude zpracována po stanovení jednotlivých 

výstavbových etap a vypracování podrobného plánu organizace stavby dle vybraných 

zhotovitelů stavby, pokud to bude vyžadovat krajská hygienická stanice. Platí, že 

všechny zdroje hluku ze stavby jsou zdroje krátkodobé, stavební práce nebudou 

probíhat v nočních hodinách.  

Provoz na komunikacích je považován za liniový zdroj hluku, který je emitován 

vozidly pohybujícími se po těchto komunikacích. Posuzovaný záměr nezahrnuje žádné 

trvalé bodové ani plošné zdroje hluku. 

V případě posuzovaného záměru lze vliv vibrací způsobených provozem, ale 

i výstavbou, na chráněnou zástavbu prakticky vyloučit. 

Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti 

se zamýšleným záměrem neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu. 
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F) Identifikace a popis ovlivněných lokalit soustavy 

Natura 2000 

Nejblíže situovanou lokalitou soustavy Natura 2000 je Evropsky významná lokalita 

Zákolanský potok, která se nachází severozápadně od napojení přeložky propojení D7 

a D8 u obce Středokluky. 

 Vzhledem k tomu, že při realizaci plánovaného záměru nedojde k dálkovému 

působení na předměty ochrany v okolních PO a EVL, je v další části posouzení 

rozpracován pouze potenciální vliv na předmět ochrany EVL Zákolanský potok. Vliv 

záměru na další lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen.  

 

 

 
Obrázek 3: Umístění záměru ve vztahu k lokalitách soustavy Natura 2000  

  

 

Popis evropsky významné lokality Zákolanský potok  

Kód: CZ0213016  

Rozloha: 10,1023 ha 

 

Součástí EVL Zákolanský potok je Dobrovízký potok od silnice Hostouň-Jeneč 

až po soutok s Lidickým potokem, odtud dále po proudu pod názvem Zákolanský potok 

až k soutoku s Dřetovickým potokem nad obcí Kováry.  

Lokalitu tvoří niva potoka v relativně ploché krajině, ve které, zejména na styku 

s břidlicemi a drobami, vytváří pomístní hlubší zářezy a srázy. Významná část toku byla 

v minulosti regulována. Regulace se v současnosti samovolně renaturalizovala. Dno 

EVL Zákolanský potok 

EVL Větrušické rokle 

EVL Kaňon Vltavy u Sedlece 
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hlinité, štěrkovité až kamenité. Místy s jemným sedimentem. V místech výskytu raka 

kamenáče nalezneme přirozený substrát. 

Lokalita raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), která je 

nejseverovýchodněji položená v rámci středočeského regionu. Jedná se o tok 

v poměrně kulturní a odlesněné krajině (ve srovnání s lokalitami např. na Křivoklátsku), 

a to včetně pramenné oblasti. Je jedním z mála toků, kde se vyskytuje společně rak 

kamenáč a rak říční.   

Zranitelnost lokality představuje regulace koryta toků a prohrábky koryta. 

 

Tabulka č. 8: Předmět ochrany Evropsky významné lokality Zákolanský potok. 

 Podíl 

populace 

k celkové 

populaci na 

území ČR 

Zachovalost Izolace 
Celkové 

hodnocení 

rak kamenáč 2% až > 0% 

průměrně nebo 

nedostatečně 

zachovaný 

populace není 

izolovaná, ale 

je na okraji 

areálu rozšíření 

druhu 

významný 

  

Popis předmětu ochrany – rak kamenáč: 

Rak kamenáč se vyskytuje především v horních úsecích meandrujících toků 

s kamenitým či štěrkovitým dnem. Dle návrhu plánu péče o PP Zákolanský potok se 

jedná o tisíce jedinců. Patří mezi kriticky ohrožené druhy živočichů dle vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., v platném znění. Rak kamenáč je evropský druh. Centrum jeho výskytu 

na našem území se na základě současného stavu znalostí nachází ve středních 

a západních Čechách. Další izolované lokality jsou známy z území CHKO České 

středohoří, Podkrkonoší a Domažlicka. V západních Čechách druh obývá i jeden 

z hraničních toků s Německem. Rak kamenáč je v současné době celkově potvrzen 

ze 45 toků (Štrambergová et al. 2009). Izolovaná lokalita od všech předchozích se 

nachází v Podkrkonoší a představuje severovýchodní okraj rozšíření raka kamenáče. 

Raci se rozmnožují na podzim, a to pomocí spermatoforů, které samci nalepují 

samicím do blízkosti párovitých pohlavních otvorů na kyčlích 3. páru hrudních noh. 

Oplodněná samice umísťuje vajíčka na spodní část zadečku a zde upevněná je opatruje 

do jara následujícího roku, kdy ukončují svůj vývoj. V období od konce dubna 

do července se v závislosti na teplotě líhnou larvy, které se až do prvního svlékání 

přidržují brv na břišních nožkách pod ohnutým zadečkem samice. Tam se ještě ukrývají 

i pár dní po svlékání, dokud postupně nepřejdou na samostatný způsob života. Malí 

ráčci se po vykulení živí planktonem, ale později je potrava mnohem pestřejší. 

Kromě přítomnosti vhodných úkrytů v korytě toku považuje za důležitý faktor pro 

výskyt druhu raka kamenáče i rychlost proudění vody v dané části toku. Raci jsou podle 

autorů nalézáni nejčastěji v tůních a klidných partiích toku, zatímco v proudivých úsecích 

i přes přítomnost možných úkrytů jsou jedinci nacházeni spíše ojediněle. Využití 
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vyhloubených nor jako úkrytů u tohoto druhu bylo zaznamenáno jen výjimečně, v našich 

podmínkách např. na Zákolanském potoce (Štrambergová et al. 2009). 

Existence raka kamenáče je na území ČR ohrožena několika negativními vlivy, 

zejména znečišťováním toků odpadními vodami z průmyslu, odpadem a chemikáliemi 

používanými v zemědělství, lesním hospodářství, ale také komunálními odpadními 

splašky. Silné usazeniny sedimentů v důsledku přísunu ze zemědělství vedou pro stálé 

vyplňování dutých prostorů k vyhynutí obsádek nebo zabraňují novému osídlení. Dalším 

velmi závažným faktorem jsou vodohospodářské zásahy. Jedná se o regulační úpravy 

na tocích, které většinou znamenají sníženou diverzitu mikrohabitatů koryta. 

S regulacemi je spojeno často i čištění a prohlubování koryta, při kterém dochází 

v dotčených úsecích k likvidaci většiny organismů. Příčinou ohrožení tohoto druhu bývá 

rovněž narušení biologické rovnováhy v tocích vysazením nadměrného množství 

pstruhů likvidujících mladé jedince či predace přemnoženým nepůvodním druhem - 

norkem americkým. Velmi významným negativním vlivem působícím na naše původní 

druhy raků je onemocnění zv. račí mor, jehož původcem je plíseň Aphanomyces astaci. 

V rámci péče o druh je nutné zejména zachovat čistotu vody a přirozený 

charakter koryta toků i jejich okolí, ve kterých se ještě rak kamenáč vyskytuje. Z opatření 

směřujících ke zlepšení stavu populací druhu je podstatné odstraňování nevhodných 

vodohospodářských zásahů, zamezení možnému znečištění vody a zanášení koryta 

sedimenty. V určitých oblastech lze doporučit provedení monitoringu populace norka 

amerického a v případě zjištění výskytu významnější populace přistoupit k její eliminaci. 

V souvislosti s hrozícím onemocněním račího moru je nutná maximální opatrnost při 

záchranných transferech, výzkumech, souvisí s upozorněním rybářů na problematiku 

možného výskytu račího moru, dezinfekcí společně se sledováním výskytu nepůvodních 

druhů raků, kteří jsou přenašeči onemocnění a snahou zamezit jejich dalšímu šíření (dle 

www.biomonitoring.cz). 

Celkové hodnocení stavu druhu na území České republiky je na základě 

dosavadních znalostí monitoringu jeho populace specifikováno jako méně příznivé, a to 

zejména vzhledem k vlivům negativně působícím na sledovaných lokalitách. Hraje zde 

důležitou roli přítomnost ostatních druhů raků a faktory týkající se stavu a charakteru 

samotného biotopu včetně jeho bezprostředního okolí. 

 

Tabulka 9: Vyhodnocení stavu populace raka kamenáče na území ČR (dle 

www.biomonitoring.cz). 

 

 

 

 

 

Areál  Populace Habitat Vyhlídky Celkové 

Con  FV U1 U1 U1 U1 

 Příznivý - FV, méně příznivý - U1, nepříznivý - U2, neznámý - XX 
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Obrázek 4: Rozšíření raka kamenáče na území ČR dle nálezů v ND OP (AOPK ČR 

2019). 

  

 

G) Identifikace předmětu ochrany EVL Zákolanský 

potok 

Početnost populace raka kamenáče v EVL Zákolanský potok 

Jediným předmětem ochrany EVL Zákolanský potok je populace raka kamenáče. 

V rámci projektu „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní 

management a ochranu autochtonních populací raků“ (VÚV TGM. 2016) byl sledován 

stav populací raků včetně raka kamenáče ve všech evropsky významných lokalitách. 

Výsledkem projektu bylo mimo jiné i zpracování návrhu managementu lokalit s výskytem 

autochtonních populací raků – EVL Zákolanský potok (Svobodová et al.2016).  

Z realizované studie vyplynulo, že Zákolanský potok je tok s nejhorší jakostí 

vody, kde se rak kamenáč u nás vyskytuje. Přesto byla zdejší populace ještě donedávna 

velmi početná a vitální, a dokonce se zde místy hojně vyskytoval i rak říční. V roce 2009 

ale populace v části EVL vyhynula na račí mor a raků v toku ubývá i nadále (příčinou 

jsou tentokrát ale zřejmě otravy a další znečišťování vody). Abundance raka kamenáče 

v povodí Zákolanského potoka je spíše průměrná až nízká. Nejpočetnější je populace 

nad hranicí EVL pod nádrží v Hostouni a to i přesto, že tok je zde napřímený 

a vybetonovaný. Výskyt v dolní části EVL byl potvrzen nálezem dvou jedinců raka 

kamenáče u Nového mlýna v roce 2012. 
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V rámci EVL Zákolanský potok bylo vymezeno pro realizaci studie několik 

monitorovacích míst, kde docházelo v letech 2015 - 2016 k opakovanému monitoringu 

početnosti raka kamenáče i vyhodnocení jakosti vody, viz následující obrázek a tabulka.  

 

 

Obrázek 5: Rozmístění monitorovacích lokalit v rámci projektu VÚV TGM. Modře je 

vyznačena část EVL Zákolanský potok, která bude ovlivněna realizací záměru. 

 

K vyústění dešťových vod z komunikace dojde pod profilem R023 Zákolanský 

potok – Středokluky, realizací záměru tedy bude ovlivněna ta část EVL, kde se nachází 

v tabulce modře vyznačené lokality.  

 

Tabulka 10: Přehled zjištěné početnosti raka kamenáče na území EVL Zákolanský 

potok (zdroj: Svobodová et al. 2016). 

Monitorovací místo 2015 2016 Poznámka 

R091 Dobrovízský potok 

Hostouň 

45 jedinců/ 100 úkrytů 

 

104 jedinců/100 úkrytů výskyt 

raka 

říčního 

R092 Dobrovízský 100 m nad 

ČOV 

32 jedinců/100 úkrytů 26 jedinců/100 úkrytů  

R102 Dobrovízský Dobrovíz nad 

ČOV  

8 jedinců/100 úkrytů 7 jedinec/100 úkrytů  

R093 Dobrovízský Dobrovíz pod 

ČOV 

10 jedinců/100 úkrytů 19 jedinec/100 úkrytů  

R021 Dobrovízský p. Žákův mlýn 0 jedinců/100 úkrytů   

R090 Dolanský Vodárna 6 jedinců/100 úkrytů 1 jedinec/100 úkrytů  

R020 Dolanský Žákův mlýn 1 jedinec/100 úkrytů   

R101 Dolanský Běloky 27 jedinců/100 úkrytů 22 jedinců/100 úkrytů  
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R023 Zákolanský p. – 

Středokluky 

9 jedinců/100 úkrytů   

R022 Lidický p. Makotřasy 2 jedinců/100 úkrytů  mimo 

území EVL 

R097 Zákolanský Malé Číčovice 3 jedinci/100 úkrytů   

R085 Zákolanský p. – Okoř 3 jedinců/100 úkrytů   

R094 Zákolanský nad 

Dřetovickým 

0 jedinců/100 úkrytů   

R019 Zákolanský p. pod 

Dřetovickým p. 

0 jedinců/100 úkrytů   

Poznámka: Modře jsou vyznačeny lokality, které se nacházejí níže po toku Zákolanského potoka, 

kde dojde k ovlivnění vody zaústěním dešťových vod z plánované přeložky. 

  

Z tabulky je zřejmé, že část Zákolanského potoka, která bude ovlivněna 

vypouštěním dešťových vod z tělesa komunikace (v tabulce vyznačeno modře), obývá 

jen malá část populace raka kamenáče v celé EVL. Pod obcí Okoř byli nalézáni jedinci 

raka kamenáče pokrytí nálevníky, což indikuje fekální znečištění vody. Dle Svobodová 

(2009) je populace v této části EVL ohrožena epizodickým zhoršováním kvality vody 

v letních měsících při snížených průtocích vody, což je nejspíš způsobeno nelegálním 

vypouštěním odpadních splaškových vod přímo do toku z okolních obcí nebo ze špatně 

fungujících ČOV. Při těchto událostech dochází k oslabení imunitního systému raků, 

a i dalších vodních živočichů a k následnému vyhynutí velké části populace. Přežije 

pravděpodobně jen několik málo jedinců, čímž se výrazně snižuje genetická diverzita. 

Dobře prosperující populace raků se na lokalitě objevuje opět v době, kdy jakost vody 

odpovídá nárokům tohoto druhu. Populace, která je neustále ovlivňována různými 

negativními vlivy, je značně oslabená a se zhoršeným obranným systémem. 

V nálezové databázi ochrany přírody (ND OP AOPK ČR 2019) je uveden výskyt 

raka kamenáče na území EVL Zákolanský potok v letech 2017-2018 pouze na lokalitě 

Dobrovízský potok – pod ČOV Houstoň. Početnost zde byla 15 jedinců v roce 2016 a 18 

jedinců v roce 2017. Při porovnání s nalezenou početností v letech 2015 a 2016 se 

jedná o srovnatelné hodnoty. 

Realizovaná studie (Svobodová et al. 2016) ukázala, že Zákolanský potok patří 

nadále k velmi znečištěným tokům. Horní část povodí Zákolanského potoka je silně 

ovlivněna nečištěnými komunálními vodami z obcí a z intenzivního zemědělství. 

Na lokalitě Středokluky byl sledovaný profil nad ČOV Středokluky, která bude procházet 

rekonstrukcí. Další obce níže po toku (Malé a Velké Číčovice a Okoř) nejsou napojeny 

na ČOV a nečištěné odpadní vody jsou zaústěny buď přímo do toku, nebo se do toku 

dostávají přes dešťovou kanalizaci. Dalším zdrojem znečištění je Okořský rybník. Další 

látkou, která překračuje imisní limity je benzo(a)pyren, který se do vody dostává 

atmosférickou depozicí převážně při nedokonalých spalovacích procesech. Ropné látky 

se do toku dostávají ze zemědělských ploch a silnic.  

Území EVL Zákolanský potok je vyhlášeno jako přírodní památka. Návrh plánu 

péče o PP Zákolanský potok nebyl prozatím schválen. Přílohou návrhu plánu péče jsou 

imisní limity pro raka kamenáče, které jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 11: Imisní limity pro raka kamenáče (dle Návrhu plánu péče o přírodní památku 

Zákolanský potok, Krajský úřad Středočeského kraje 2015). 

Ukazatel Doporučený imisní limit 

pH 7,0- 8,5 

BSK5 (mg/l) 1,2 – 3 

amonné ionty NH4+ (mg/l) 0,9 

volný amoniak NH3 (mg/l) 0,03 

dusitany NO2- (mg/l) 0,5 

rozpuštěná měď Cu (mg/l) 0,04 

celkový zinek Zn (mg/l) 0,3 

nerozpuštěné látky (mg/l) 25 

hliník (mg/l) 0,3 

železo (mg/l)) 0,5 

vápník (mg/l) 30-200 

rozpuštěný kyslík (mg/l) 7,0- 11,0 

 

 

H) Výsledky návštěvy a terénních šetření na území 

EVL Zákolanský potok 

V místě záměru bylo provedeno v březnu 2019 terénní šetření, jehož účelem bylo 

potvrzení výskytu raka kamenáče v EVL Zákolanský potok. Dále byla provedena terénní 

pochůzka s cílem zjištění současného stavu území v místech plánovaných retenčních 

nádrží a příkopů pro odvod dešťových vod do Zákolanského potoka. 

Pro průzkum výskytu raka kamenáče byly vytipovány dvě lokality. Jedná se 

o obtokový kanál rybníka Pod Panskou v obci Středokluky a úsek Zákolanského potoka 

pod propustkem na D7. Druhý úsek toku byl procházen v lesnatém údolí pod zříceninou 

v obci Okoř. Systematicky byl procházen úsek toku v délce 100, kde byly prohledávány 

vhodné úkryty raka kamenáče.  

 

Lokalita 1: Středokluky – obtokové koryto rybníka Pod Panskou a pod propustkem 

na D7 

Lokalita zahrnuje úsek obtokového kanálu nově vybudovaného rybníka u obce 

Středokluky, který byl revitalizován. Z původního přímého úseku o délce 300 m byl 

vytvořen meandrující tok o délce 500 m. Bohužel vlivem splachů z okolních 

zemědělských pozemků výše v povodí je koryto zaneseno sedimenty.  

 Dále byl procházen úsek Zákolanského potoka pod propustkem na D7, který 

bude ovlivněn zaústěním odvodu dešťových vod z úseku přeložky km 0,00 – 0,94.  

 Výskyt raka kamenáče zde nebyl zaznamenán. Pro potvrzení výskytu byl 

zkoumán také trus vydry říční, který byl nalezen na kamenech v propustku pod tělesem 

D7. Ani v něm nebyly zbytky karapaxů raků nalezeny.  
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Obrázek 6: Úsek koryta Zákolanského potoka, který byl revitalizován. 

 

Dále byl systematicky procházen úsek Zákolanského potoka pod propustkem 

pod D7. V tomto úseku byla přítomnost vhodný úkrytů značně omezena. 

 

 

Obrázek 7: Charakter koryta Zákolanského potoka mezi komunikací D7 a Kalingrovým 

mlýnem. 
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Lokalita 2: Okoř – v údolí pod zříceninou 

V rámci lokality byl prohledáván úsek přirozeného úseku Zákolanského potoka 

v zalesněném údolí pod zříceninou hradu Okoř v délce 100 m. Jedinci raka kamenáče 

nebyli nalezeni. Vyskytuje se zde řada vhodných úkrytů pod kameny i v kořenech 

na břehu rostoucích dřevin. 

 

 

Obrázek 8: Charakter toku Zákolanského potoka pod zříceninou hradu Okoř. 

 

Závěr výsledků terénního šetření: 

I když se při terénním šetření nepodařilo raka kamenáče detekovat, jeho výskyt 

v Zákolanském potoce je vysoce pravděpodobný. Možným důvodem absence nálezů je 

termín terénního šetření a zvýšené průtoky vody z důvodu deštivého počasí.  

 

Při terénním šetření bylo také sledováno stávající odvodnění tělesa D7, které je 

realizováno vybudováním vydlážděného zářezu napříč svahy komunikace s jeho 

zaústěním do příkopů na patě svahu. Příkopy jsou volně zaústěny do koryta 

Zákolanského potoka v blízkosti propustku. 

Důvodem zájmu byla skutečnost, že modernizace úseku D7 je podmíněnou 

stavbou plánované přeložky D7-D8. Napojení plánované přeložky na D7 je plánována 

v tomto úseku. Stávající způsob likvidace dešťových vod bude upraven a bude zde 

realizována sedimentační i retenční nádrž, která bude částečně využita i pro realizaci 

větve napojení přeložky na D7, což omezí stávající znečištění vody v Zákolanském 

potoce. 
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Obrázek 9: Svedení dešťových vod ze stávajícího tělesa D7. 

 

 

Obrázek 10: Příkop na patě svahu tělesa komunikace D7, kudy jsou dešťové vody 

odváděny do Zákolanského potoka.  

 

 Retenční nádrž v km 0,6 plánované přeložky a následný odvod dešťových vod 

do Zákolanského potoka bude probíhat podél této komunikace III/007, viz následující 

obrázek.  
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Obrázek 11: Charakter území pro zřízení retenční nádrže v km 0,6. 

 

Dle návrhu odvodnění plánované přeložky mezi D7 a D8 bude úsek km 0,94-3,00 

odvodněn přes retenční nádrž v km 2,50 s řízeným odtokem do koryta místní vodoteče 

pod prameništěm u osady Pazderna. Jedná se o bezejmenný přítok Zákolanského 

potoka, který ústí do Zákolanského potoka v obci Číčovice (celková délka toku 

cca 1800 m). Na následujícím obrázku je patrný stávající charakter koryta místní 

vodoteče u osady Pazderna pod prameništěm, kudy je plánován odvod dešťových vod 

z retenční nádrže.  

 

 

Obrázek 12: Stávající charakter bezejmenné vodoteče, kam je plánováno vyústění 

odvodu dešťových vod z retenční nádrže v km 2,5. 
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I) Údaje o provedených konzultacích s odbornými 

osobami 

Při vyhodnocení vlivu záměru byla provedena odborná konzultace s RNDr. Jitkou 

Svobodovou z VÚV T.G.M. v Praze, která laskavě poskytla naměřené hodnoty 

koncentrace chloridů v Zákolanském potoce.  

 Dále byly využity informace z již provedených hodnocení vlivů záměrů dle §45i 

zákona č. 114/1992 Sb. na EVL Zákolanský potok, které jsou dostupné na informačním 

systému EIA/SEA. 

 

 

J) Identifikace a popis očekávaných vlivů záměru  

Realizací záměru v úseku km 0,00 – 3,00 může dojít k ovlivnění populace raka 

kamenáče na území EVL Zákolanský potok. K ovlivnění může dojít při výstavbě 

i provozu komunikace. Důvodem je navržený způsob likvidace dešťových vod z povrchu 

komunikace. V úseku komunikace km 0,00 – 3,00 s napojením na komunikaci D7 není 

možné provádět likvidaci dešťových vod pomocí vsakování, a i v tomto případě by dle 

studie odtokových poměrů z roku 2016 (PRAGOPROJEKT a.s. 2016) došlo 

ke srovnatelnému ovlivnění kvality vody v EVL Zákolanský potok. 

 Pro eliminaci ovlivnění kvality vody při výstavbě záměru jsou pro zachycení 

splachů ze staveniště navrženy v km 0,60 a v km 2,50 provizorní zemní nádrže 

(bezodtoké jímky), které mohou být doplněny nornými stěnami pro zachycení znečištění 

ropnými látkami. Tyto jímky budou dle projektu vyváženy a s vodou se bude dále 

nakládat dle platné legislativy. Usazené kaly z jímek budou pravidelně vybírány 

a následně odváženy na skládku k tomu určenou. Tento způsob likvidace splachů ze 

staveniště je pro omezení vlivu na EVL Zákolanský potok vhodný a možné ovlivnění 

kvality vody tak bude minimalizováno. Je žádoucí doplnit tyto jímky o instalaci norných 

stěn proti případným haváriím strojů v rámci staveniště.   

 Při provozu záměru může dojít k ovlivnění kvality vody v EVL Zákolanský potok 

při plánovaném způsobu odvodnění úseku plánované přeložky, a to pouze 

v úseku km 0,00 – 3,00, kdy dojde k zaústění silničních příkopů a bezejmenného přítoku 

Zákolanského potoka do jeho koryta. V projektové dokumentaci není uvedeno, zda je 

nutné provést úpravu zaústění příkopů do koryta Zákolanského potoka. V případě 

nutnosti stavební činnosti je nutné před zahájením stavebních prací provést průzkum 

v místě zaústění příkopů a případný transfer nalezených jedinců raka kamenáče. Také 

je nutné stavební činnosti provádět technickými postupy a v takovém rozsahu, aby 

nedošlo k významnému ovlivnění kvality vody v toku, zvláště při nízkých průtocích. 

V dalších částech přeložky komunikace je dešťová voda odváděna mimo povodí 

Zákolanského potoka. Výjimkou je odvod dešťových vod z úseku km 6,960 – 10,822 

a části navazující II. etapy (obchvat Kralup nad Vltavou) do Turského potoka, který se 

v obci Minice vlévá do Zákolanského potoka. Tato dolní část Zákolanského potoka již 
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není součástí evropsky významné lokality. Výskyt raků kamenáčů zde nebyl při 

detailním průzkumu celého toku Zákolanského potoka zjištěn (Fischer et al. 2015).  

 Odvodem dešťových vod mohou být ovlivněny stávající průtokové poměry a 

kvalita vody v toku. Dle odtokové studie (PRAGOPROJEKT a.s. 2018) bude průměrný 

roční průtok v Zákolanském potoce (162 l/s) realizací záměru navýšen o 1,48 l/s, tj. 

celkem o 0,9 %. Navýšení průměrného ročního průtoku v této hodnotě nebude 

znamenat významné ovlivnění průtokových poměrů v Zákolanském potoce.  

Z plánovaných retenčních nádrží (RN) v km 0,60 o objemu 400 m3 je plánován 

okamžitý odtok Q0 v hodnotě 10 l/s, z nádrže v km 2,50 o objemu 1 200 m3 je plánován 

odvod dešťových vod v hodnotě Q0 25 l/s. K ovlivnění populace raka kamenáče může 

dojít i při náhlém zvýšení průtoku v korytě Zákolanského potoka. Realizací retenčních 

nádrží dojde k usměrnění odtoku dešťových vod do koryta toku. Vzhledem ke 

vzdálenosti RN od koryta toku bude odtok dešťových vod zpomalen. Zaústění odvodu 

dešťových vod do Zákolanského potoka je územně rozloženo, a proto 

nepředpokládáme, že při maximálním řízeném odtoku z RN by došlo k významnému 

zvýšení průtoku v korytě Zákolanského potoka.  

V dešťových vodách z povrchu silničních komunikací jsou přítomny 

nerozpuštěné látky. Jedná se o prach ze silnice, saze z výfukových plynů, otěry 

pneumatik, produkty koroze částí automobilů a stavebních konstrukcí apod., může dojít 

i při přívalových deštích k odnosu zeminy (erozi) z okolních zemědělských pozemků. 

Mohou na ně být sorbovány i organické látky ze spalování pohonných hmot 

(polycyklické aromatické uhlovodíky). Dle Svobodová (2011) zvýšený zákal vody 

v Zákolanském potoce, který je nyní spojen převážně splachy z polí v horním povodí 

toku, negativně ovlivňuje populaci raka kamenáče, kdy jsou zanášeny jeho úkryty 

a dochází v bahnitých sedimentech při rozkladných procesech k nedostatku kyslíku 

a vzniku toxických látek (NH3 a NO2).    

Pro omezení vstupu sedimentů a ostatních nerozpuštěných látek do vodních toků 

je plánována výstavba sedimentačních nádržích a k usazení nerozpuštěných látek bude 

docházet i v nádržích retenčních. Vzhledem k navrženému způsobu likvidace 

nepředpokládáme významné ovlivnění kvality vody v Zákolanském potoce. Je nutné 

pravidelně sedimentační i retenční nádrže kontrolovat a provádět údržbu.  

V dešťových vodách z komunikace jsou také přítomny ropné látky, jejichž 

zdrojem jsou úkapy pohonných hmot a olejů. Pro omezení jejich výskytu v dešťových 

vodách, které budou odváděny do Zákolanského potoka, je navržena instalace norných 

stěn a DUN (dešťové usazovací nádrže), které budou opatřeny odlučovači lehkých 

kapalin. Dle podkladů je navrženo použití koalescenčního odlučovače ropných látek, 

který zajistí svou účinností omezení průniku ropných látek do toku. Tento způsob čištění 

odpadních vod před jejich odtokem z nádrží zamezí jejich průniku do vodního prostředí 

Zákolanského potoka.  

Provoz silniční komunikace je také spojen s nutností použití chemických posypů 

NaCl a CaCl2 při její zimní údržbě. Solení vozovek se provádí od 1.11. do 31.3. Po 

posolení vozovek dochází k relativně rychlému roztátí sněhu a jeho odtoku. Při malém 

množství srážek dochází k infiltraci do horninového prostředí a k další pomalé migraci 

chloridové kontaminace podzemními vodami k drenážním bázím, resp. podzemní vody 
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jsou během transportu čištěny. Takto mírně zvýšené koncentrace chloridů v podzemních 

vodách působí následně dlouhodobé zvýšení koncentrací v povrchových vodotečích a 

odráží se i v celkových monitorovaných koncentracích chloridů v povrchové vodě. Při 

intenzivním sněžení a vyšší aplikované dávce soli se veškerá voda nevsakuje a z části 

odtéká do recipientu. V takovém případě dochází k rychlému a dočasnému nárůstu 

koncentrací chloridů v toku. 

Přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, je stanovena možná intenzita solení. Spotřeba soli byla vypočítána 

na 1,2 kg/m2 za rok. V následující tabulce je vypočtena hodnota navýšení chloridů 

v jednotlivých vodních tocích, které budou sloužit pro zaústění dešťových vod. Dle 

odtokové studie dojde k navýšení chloridů v Zákolanském potoce o 4,5 mg/l. 

 

Tabulka 12: Vliv solení na sledovaná povodí v trase komunikace (varianta B) dle studie 

odvodnění (PRAGOPROJEKT a.s. 2019).  

Etapa

Sledovaný recipient Únětický

potok

Zákolanský

potok

Podmoráňský

potok

Turský

potok Vltava Černávka

průměrný průtok toku l/s 39 162 24 29 151000 12

průměrný odtok z vozovek l/s 0,25 1,48 0,83 0,41

množství solení (chloridy) kg/rok 8859 23368 30793 14579

navýšení chloridů v recipientu mg/l 7,2 4,5 39,3 15,7

průměrný odtok z vozovek l/s 0,44 0,10

množství solení (chloridy) kg/rok 11071 2540

navýšení chloridů v recipientu mg/l 0,0023 6,7

I.

III.

 

 

Dle konzultace s RNDr. Jitkou Svobodovou z VÚV TGM. byly v Zákolanském 

potoce zjištěny zvýšené koncentrace chloridů o max. hodnotě 100 – 110 mg/l, často 

však nižší. Také průzkumy kvality vody v rámci studie (Svobodová 2011) provedené 

v Zákolanském potoce v úseku s výskytem raka kamenáče v letech 2006 – 2011 

ukázaly, že koncentrace chloridů v toku se pohybovala v rozmezí 58,4 mg/l (min. 

hodnota) až 114 mg/l (max. hodnota). V období září – listopad 2009 byly naměřeny 

hodnoty koncentrace chloridů v Zákolanském potoce v hodnotách 71 – 81 mg/l 

(Svobodová, 2009). V Zákolanském potoce v oblasti Kralup nad Vltavou jsou 

monitorovány koncentrace chloridů průměrně 129 mg/l, viz odtoková studie 

PRAGOPROJEKT (2018). Tato hodnota není pro úsek na území EVL směrodatná, 

protože je ovlivněna ústím řady přítoků z urbanizovaného prostředí (obce, silniční 

komunikace). 

Hraniční hodnota podle NV č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

je 150 mg/l, pro povrchové vody stanovené jako lososová nebo kaprová voda 

(Zákolanský potok) v ročním průměru 65 mg/l. V souhrnu doporučených opatření pro 

EVL Zákolanský potok a připravovaného plánu péče o PP Zákolanský potok není 

hraniční koncentrace chloridů stanovena.  

V letech 2007 – 2010 byla provedena studie závislosti kvality vody v tocích 

s výskytem raka kamenáče na území ČR a charakteru jeho biotopu na početnost jeho 

populace (Vlach et al. 2012). Cílem studie bylo určit, které fyzikální a chemické 
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parametry jsou pro jeho výskyt klíčové a jaké jsou limitní hodnoty koncentrace 

chemických látek ve vodě. Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že rak 

kamenáč se vyskytuje ve vodách s širokým spektrem fyzikálních a chemických 

parametrů. Hustoty jeho populací jsou mnohem více závislé na charakteru biotopu, 

predačním tlaku a dalších ekologických faktorech. Studie tedy neprokázala, že by 

koncentrace chloridů byla limitujícím faktorem pro jeho výskyt. 

Závažným problémem v Zákolanském potoce jsou vysoké koncentrace 

amonných iontů a volného amoniaku. Volný amoniak je pro vodní organismy toxičtější 

než amonné ionty, neboť nedisociovaná molekula NH3 snáze proniká buněčnými 

membránami (Pitter in Svobodová 2011). Toxické účinky volného amoniaku na vodní 

organismy se ještě více zvyšují při nízkých koncentracích kyslíku, které jsou rovněž 

v Zákolanském potoce zaznamenány. Vlivem anoxických podmínek v okořském rybníce 

dochází navíc k redukci dusičnanů na toxické dusitany (1,3 mg/l). Účinky dusitanů 

mohou sice snižovat vyšší koncentrace chloridů (Kozák et al. 2011), dlouhodobější 

působení však způsobuje oslabení obranného systému, což vede k větší náchylnosti 

k infekčním onemocněním (Yildiz, in Svobodová 2011). Realizace záměru a provoz 

komunikace není zdrojem vzniku dusíkatých látek. Zvýšené koncentrace chloridů mohou 

naopak účinky toxických dusitanů snižovat. Dle konzultace s dr. Svobodovou z VÚV 

TGM. nebude zvýšení koncentrace chloridů o 4,5 mg/l v Zákolanském potoce 

způsobené realizací záměru znamenat významné ovlivnění kvality vody, které by 

představovalo významné ovlivnění populace raka kamenáče v EVL Zákolanský potok.  

Dle Vlach et al. (2012) byly extrémní hodnoty znečištění zjištěny v Zákolanském 

potoce většinou v období sucha při nízkých průtocích pod obcemi bez čistíren 

odpadních vod, v podzimních a zimních měsících nebyly extrémní hodnoty 

znečišťujících látek naměřeny. Solení vozovek bude prováděno v podzimních a zimních 

měsících, kdy obvykle nejsou extrémní hodnoty znečištění v toku zaznamenávány. 

Průtoky jsou v tuto dobu vyšší a zvýšení koncentrace chloridů bude na populaci raka 

kamenáče působit v době, kdy nejsou jedinci vystaveni extrémním koncentracím 

znečišťujících látek.   

Ovlivnění kvality podzemních vod může nastat pouze v případě infiltrace 

srážkových vod z vozovky. V případě, že bude aplikována pouze povrchová infiltrace 

přes zatravněnou humusovou vrstvu, do podzemních vod mohou pronikat pouze 

chloridové ionty. S ohledem na navržený systém odvodnění komunikace a typu 

horninového prostředí se dle odtokové studie (PRAGOPROJEKT a.s. 2019) vliv 

na kvalitu podzemních vod nepředpokládá. 

 

 

Identifikace přeshraničních lokalit soustavy Natura 2000 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění nedojde k dálkovému ovlivnění 

předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 mimo území ČR. Přeshraniční vliv lze 

tedy vyloučit. 
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K) Vyhodnocení očekávaných vlivů záměru z hlediska 

jejich rozsahu a významnosti včetně vlivů 

kumulativních 

 

Metodický postup zpracování hodnocení včetně vyhodnocení 

významnosti vlivů  

Posouzení záměru bylo zpracováno dle vyhlášky č. 142/2018, metodických pokynů MŽP 

ČR a odpovídá posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb.  

Uvedené hodnoty vlivů vyjadřující míru potenciálního ovlivnění lokalit jsou 

stanoveny dle metodických pokynů MŽP. Jsou rozlišovány tyto kategorie: 

 

-2 

Významně negativní vliv: Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci 
druhu nebo její podstatnou část; významné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah 
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze 
zadání koncepce, nelze jej eliminovat. Negativní vliv ve 
smyslu odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. Vylučuje realizaci 
záměru (resp. záměr je možné schválit pouze v určených 
případech dle odst.  9 a 10 § 45i ZOPK) 

-1 

Mírně negativní vliv: Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné 
narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový 
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné 
jej vyloučit zmírňujícími opatřeními. Nevylučuje realizaci 
záměru. 

0 
Nulový vliv: Záměr nemá žádný prokazatelný vliv na předměty ochrany a 

celistvost lokality Natura 2000. 

+1 

Mírně pozitivní vliv 
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné 
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný 
příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 

Významný pozitivní vliv Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; 
významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo 
druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do při-
rozeného vývoje druhu.  

 

 V následující tabulce jsou možné vlivy záměru na populaci raka kamenáče v EVL 

Zákolanský potok, které byly v předcházející kapitole okomentovány, vyhodnoceny.   

 

Tabulka 13: Vyhodnocení míry ovlivnění realizace záměru na populaci raka kamenáče 

v EVL Zákolanský potok 

Fáze 

záměru 
Popis vlivu 

Hodnota 

vlivu 
Poznámka 

VÝSTAVBA 

Znečištění vodního 

prostředí během 

stavební činnosti 

-1 

Staveniště bude opatřeno 

bezodtokými jímkami s nornými 

stěnami. 

 

 Úpravy zaústění 0 až -1 Před zahájením stavebních prací 
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stávajících silničních 

příkopů do 

Zákolanského potoka 

provést průzkum v místě zaústění 

příkopů a případný transfer 

nalezených raka kamenáče. 

Stavební činnosti je nutné 

provádět technickými postupy a v 

takovém rozsahu, aby nedošlo k 

významnému ovlivnění kvality 

vody v toku, zvláště při nízkých 

průtocích. 

PROVOZ 

ZÁMĚRU 

Zvýšení průtoků 

v Zákolanském potoce 
-1 

Dešťové vody budou svedeny do 

retenčních nádrží, které budou 

zaústěny příkopy a bezejmenným 

přítokem do Zákolanského potoka 

pod Černovičkami a pod Malými 

Číčovicemi. Odtok z RN v km 0,6 

je 10 l/s, odtok z RN v km 2,5 je 25 

l/s. Dojde k územnímu 

rozprostření vlivu a také 

k řízenému odtoku akumulovaných 

vod.  

 

Znečištění vodního 

prostředí Zákolanského 

potoka nerozpuštěnými 

látkami  

-1 
Před zaústěním do retenčních 

nádrží budou dešťové vody 

čištěny v usazovacích nádržích, 

které budou opatřeny ropnými 

filtry.   

Znečištění vodního 

prostředí Zákolanského 

potoka ropnými látkami 

-1 

 

Znečištění vodního 

prostředí Zákolanského 

potoka zvýšenými 

koncentracemi chloridů 

-1 

Míra zvýšení koncentrace chloridů 

v Zákolanském potoce nebude 

znamenat významné ovlivnění 

stávajících hodnot. Zvýšené 

koncentrace budou působit v době 

vyšších průtoků. Ovlivněný úsek 

Zákolanského potoka hostí 

nevýznamnou část populace raka 

kamenáče v EVL. Snížení toxicity 

dusitanů. 

 

 

VYHODNOCENÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ 

Při provozu na plánované komunikaci může docházet k haváriím dopravních prostředků. 

Důsledkem může být únik ropných látek mimo zpevněné plochy. S ohledem na návrh 

odvodnění komunikace bude dešťová voda předčištěna v sedimentačních nádržích 

s ropnými filtry. Únik těchto látek do vodního prostředí tedy nepředpokládáme. 
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Vyhodnocení kumulativních vlivů 

Kumulativním vlivem se rozumí ovlivnění jedné lokality větším počtem záměrů, jejichž 

společné působení může přesáhnout hranici významně negativního vlivu. 

 Na území EVL Zákolanský potok působí řada negativních faktorů, které již byly 

popsány v předcházejících kapitolách. V následující tabulce je uveden jejich přehled 

s vyhodnocením možného kumulativního vlivu plánované přeložky D7 – D8. 

 

Tabulka 14: Přehled negativních vlivů, které působí na populaci raka kamenáče v EVL 

Zákolanský potok dle Svobodová et al. (2016) a návrhu plánu péče o PP Zákolanský 

potok (Krajský úřad Středočeského kraje 2015).  

Negativní vliv Vliv záměru 

Vyhodnocení 

kumulativního 

vlivu záměru 

Posílení vlivu      

+ 

Omezení vlivu    

- 

Nemá vliv       

0 

Poznámka 

Zvýšené koncentrace 

látek z komunálního 

znečištění, 

benzo(a)pyrenu a 

ropného původu 

Možné zvýšení 

koncentrace 

bezo(a)pyrenu a 

látek ropného 

původu obsažených 

v dešťových vodách 

0 až - 

Kumulace vlivu vyloučena, 

protože dešťové vody 

budou čištěny 

v sedimentačních nádržích 

s ropnými filtry a 

v retenčních nádržích. 

Potenciální synergie vlivu 

při haváriích. Zvýšený 

přísun předčištěných vod 

pro ředění 

kontaminovaných vod 

v toku. 

Intenzivní 

zemědělství v povodí 

– zvýšené 

koncentrace 

cizorodých látek a 

sedimentů 

Možné zvýšení 

koncentrace 

nerozpuštěných 

látek v dešťových 

vodách 

0 

Kumulace vyloučena, 

nerozpuštěné látky budou 

zachytávány 

v sedimentačních nádržích. 

Údržba toku, 

revitalizace 

Přímé zásahy do 

toku nelze vyloučit 

z důvodu zaústění 

silničních příkopů do 

+ až 0 

Při narušení břehů 

Zákolanského potoka je 

nutné provést transfer raků 

kamenáčů. Opevnění 
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toku výpustí provést kamenným 

záhozem pro zvýšení 

úkrytových možností. 

Migrační prostupnost toku 

nebude narušena. 

Kumulativní vliv 

nevýznamný. 

Rybářské 

hospodaření 
Není relevantní 0 Není relevantní 

Račí mor Není relevantní 0 Není relevantní 

Rozkolísané 

hydrologické poměry 

vlivem zaústění 

dešťových vod R6 

(Praha - Karlovy 

Vary), což způsobuje 

kolísání hladiny, 

vyplavování břehů a 

zanášení úkrytů raků 

sedimentem  

Zvýšení průtoků 

v Zákolanském 

potoce 

+ 

Nevýznamné ovlivnění, 

protože odtok vod 

z retenčních nádrží bude 

usměrněn. Výpustě jsou  

Absence ČOV 

v obcích Malé a Velké 

Číčovice a Okoř 

Není relevantní 0 Není relevantní 

 

  

Dalším záměrem, který může na populaci raka kamenáče v EVL Zákolanský 

potok působit kumulativním vlivem, je plánovaná modernizace úseku D7 Praha – 

Slaný. Pro daný záměr je zpracována technická studie odvodnění (PRAGOPROJEKT 

a.s. 2017). Stávající odvod dešťových vod je realizován otevřenými příkopy na patě 

svahu komunikace s přímým zaústěním do Zákolanského potoka, viz obrázek 10. Dle 

technické studie je odvodnění v úseku km 4,90 – 6,50 plánováno ve dvou variantách. 

Jedná se o zaústění dešťové kanalizace do DUN a RN s odvodem do Zákolanského 

potoka, dále zaústění dešťové kanalizace do DUN a využití rybníka Pod Panskou jako 

RN. Při první variantě dojde ke snížení stávající koncentrace znečišťujících látek v toku 

(nerozpuštěné látky (NL) a nepolární extrahovatelné látky (NEL)). Koncentrace chloridů 

ve vodním prostředí toku se nezmění. Při druhé variantě by došlo nejen ke snížení 

znečišťujících látek v toku, ale i chloridů. Realizací záměru v obou variantách dojde ke 

zlepšení kvality vody v Zákolanském potoce. Pokud dojde k výstavbě RN a jejím 

zaústění do Zákolanského potoka, doporučujeme toto zaústění realizovat pod jeho 

revitalizovaným úsekem, který obtéká rybník Pod Panskou. Důvodem je doložený výskyt 

raka kamenáče v tomto úseku. 
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Obrázek 13: Výřez z návrhu opatření pro eliminaci znečištění vodního prostředí 

realizací záměru v úseku km 0,00 – 3,00. Modře je vyznačena poloha DUN a RN, šedou 

barvou pak návrh umístění DUN a RN v navazujícím záměru „Modernizace D7 Praha – 

Slaný“, zdroj Odtoková studie, PRAGOPROJEKT a.s. 2018).   

 

Vyhodnocení kumulativních vlivů realizace záměru na EVL Zákolanský potok 

bylo provedeno i s využitím informací dostupných v informačním systému EIA/SEA. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny záměry, u kterých nebyl proces EIA ukončen 

z jiných důvodů: 

 

STC1757 Distribuční centrum Praha západ - Etapa 2 - hodnocení vlivu dle 45i 

zákona č. 114/1992 Sb. vypracoval Mgr. Ondřej Volf v roce 2010. Vliv realizace záměru 

byl vyhodnocen jako mírně negativní (-1).  

 

STC1917 Hostouň-Korytnovský rybník (odbahnění, stavební úpravy) - hodnocení 

vlivu dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. vypracoval Mgr. Ondřej Bílek v roce 2015. Vliv 

realizace záměru byl vyhodnocen nulový až mírně negativní (-1). 
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STC2025 Logistics park Praha - hodnocení vlivu dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

vypracoval Mgr. Ondřej Volf v roce 2010. Vliv realizace záměru byl vyhodnocen jako 

mírně negativní (-1). 

 

STC2034 Rozšíření ČOV Středokluky z 1700 EO na 1920 EO - hodnocení vlivu dle 

45i zákona č. 114/1992 Sb. vypracoval Mgr. Roman Tuček v roce 2016. Vliv realizace 

záměru byl vyhodnocen jako mírně negativní (-1). 

  

STC2110 ČOV Hostouň - rozšíření kapacity -  vlivu dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

vypracoval Mgr. Ondřej Volf v roce 2017. Vliv realizace záměru byl vyhodnocen jako 

mírně negativní (-1). 

 

Na základě výše uvedených skutečností byl kumulativní vliv posuzovaného 

záměru vyhodnocen jako nevýznamný. Realizací čistíren odpadních vod dochází ke 

zlepšování kvality vody v Zákolanském potoce.  

  

 

Hodnocení vlivu záměru na celistvost lokalit soustavy Natura 

2000 

Celistvostí EVL se rozumí dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění soudržnost 

ekologických struktur a funkcí EVL posuzovaná ve vztahu k předmětům jejich ochrany. 

Hodnocení vlivů na celistvost lokality se zaměřuje na zjištění, zda záměr:  

 způsobuje změny důležitých ekologických funkcí 

 významně redukuje plochy výskytu typů stanovišť (a to i těch méně kvalitních 

v rámci EVL) nebo životaschopnost populací druhů v dané lokalitě, jež jsou 

předmětem ochrany  

 redukuje diverzitu lokality  

 vede ke fragmentaci lokality  

 vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality (např. stromového 

krytu, pravidelných každoročních záplav), na nichž závisí stav předmětu ochrany  

 narušuje naplňování cílů ochrany lokality  

 

Realizací záměru nedojde k významnému ovlivnění populace raka kamenáče 

v EVL Zákolanský potok. Realizací záměru nedojde k významné redukci klíčových 

charakteristik lokality včetně fragmentace lokality a zásah neohrozí naplňování cílů 

ochrany lokality.  

 

L) Pořadí variant záměru 

Hodnocená varianta B přeložky komunikací D7-D8 byla pro posouzení předložena jako 

jediná s návrhem likvidace dešťových vod a návrhem opatření pro minimalizaci ovlivnění 

vodního prostředí v území. S ohledem na umístění záměru je zájmovým úsekem 

plánované přeložky úsek km 0,00 – 3,00.  



 40 

 Dle morfologie terénu a umístění variant záměru můžeme předpokládat, že pro 

variantu A, na následujícím obrázku vyznačena modře, by byla její část v km 0,00 – 1,40 

odvodňována do Únětického potoka, který náleží do povodí Vltavy. Při realizaci záměru 

ve variantě A by tedy bylo množství odváděných dešťových vod se zaústěním 

do Zákolanského potoka menší. Snížila by se tedy i výsledná koncentrace přísunu 

chloridů do toku.  

 

 

Obrázek 14: Variantní řešení záměru v úseku km 0,00 – 3,00. Modře je vyznačena 

varianta A, červeně varianta B. Zeleně je vyznačen úsek, který by dle topografie byl 

odvodňován do povodí Únětického potoka. 

 

 

M) Opatření k prevenci, vyloučení a snížení očekávaných 

nepříznivých vlivů záměru včetně odůvodnění jejich 

stanovení  

Ke snížení působení nepříznivých vlivů se navrhuje provést tato opatření: 

 Doplnit provizorní nádrže pro zachycení dešťových vod ze staveniště o norné 

stěny. 

Odůvodnění: V technické dokumentaci k projektu je uvažováno o instalaci 

norných stěn v rámci provizorních retenčních nádrží v rámci stavenišť. Norné 

stěny je nutné aplikovat z důvodu omezení možnosti úniku znečišťujících látek 

do vodních ekosystémů. Jedná se o opatření i k řešení havarijních stavů. 

 

 Pro výstavbu i provoz komunikace bude vypracován havarijní plán, který 

maximálně techniky zabezpečí omezení ovlivnění kvality vody v Zákolanském 

potoce. 

Odůvodnění: Havarijní plán je vhodné vypracovat i pro provoz komunikace 

z důvodu navrženého způsobu čištění dešťových vod se zaústěním 

do Zákolanského potoka v km 0,00 – 3,00. 
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 Pro správné fungování navržených DUN a RN je nutné provádět jejich 

pravidelnou kontroly a údržbu. 

Odůvodnění: Správná funkce DUN a RN je nezbytným předpokladem pro 

omezení znečištění vody v Zákolanském potoce.  

 

 V případě, že dojde při vyústění dešťových vod do Zákolanského potoka 

k narušení jeho břehu, bude přednostně pro zpevnění okolí výpustě využit 

kamenný zához. Technické řešení případných výpustí bude navrženo 

v následujících stupních projektové dokumentace. 

Odůvodnění: Aplikace kamenného záhozu na břehu Zákolanského potoka posílí 

úkrytové možnosti pro raka kamenáče.  

 

 V následujících stupních projektové dokumentace bude ověřeno, zda navržené 

DUN a RN jsou dostatečné pro případ havárie v úseku km 0,00 – 3,00. 

Odůvodnění: Vzhledem k obsahu nebezpečných látek v dešťových vodách 

z plánované komunikace, je nutné nádrže dimenzovat i pro případ havárií. 

 

 

N) Porovnání míry vlivu záměru bez provedení 

opatření k prevenci, vyloučení a snížení očekávaných 

nepříznivých vlivů záměru s mírou vlivu záměru 

v případě jejich provedení 

Důvodem návrhu opatření uvedených v kapitole M je snížení míry negativního ovlivnění 

populace raka kamenáče v EVL Zákolanský potok. Jsou navržena opatření pro etapu 

výstavby i provozu záměru. Dále jsou zde uvedena doporučení pro navazující 

projektovou přípravu záměru. 

Opatření pro řešení havarijních stavů na komunikaci v úseku km 0,00 – 3,00 jsou 

pro omezení rizik při provozu záměru nezbytná. Návrh ostatních opatření, pokud 

nebudou realizována, významně míru působení negativních vlivů záměru neovlivní.   

 

O) Závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu 

záměru 

Předmětem předloženého posouzení bylo vyhodnotit vliv záměru „II/240 a II/101, 

přeložka silnic v úseku D7 – D8“ na lokality soustavy Natura 2000. Předmětem 

hodnocení je populace raka kamenáče v EVL Zákolanský potok. 

Z dostupných zdrojů, konzultací a z terénního šetření bylo zjištěno, že realizací 

záměru v km 0,00 – 3,00 dojde k ovlivnění kvality vody v Zákolanském potoce. 

Důvodem je návrh likvidace dešťových vod z tělesa přeložky. Na základě zjištění 

omezené míry ovlivnění kvality vody, byl vliv záměru vyhodnocen jako nevýznamný, 

respektive mírně negativní.  
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Závěrem, na základě uvedených skutečností, konstatujeme, že realizace záměru 

nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost dotčené lokality 

soustavy Natura 2000. 

 


