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Úvod
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté, dle
ustanovení § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění (dále
jen „ZOPK“, je jedním z podkladů pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Účelem je identifikovat a vyhodnotit všechny vlivy zásahu na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté
zákona.
Podstatou záměru „D35 Staré Město – Mohelnice DÚR, IČ vč. zaměření“ (dále jen „D35 Staré
Město – Mohelnice DÚR)“ je výstavba nového úseku dálnice D35 v délce cca 18,2 km (z čehož se jedná v délce cca 16,2 km o vedení v nové trase a v délce cca 2,0 km o přestavbu stávajícího tělesa dálnice D35 u Mohelnice).
Hodnocení záměru „D35 – Staré Město – Mohelnice – DÚR“ (dále jen „Hodnocení dle § 67“)
vychází z vlastních terénních průzkumů, převzatých terénních průzkumů, předchozích vlastních odborných studií, převzatých odborných studií, dokumentace EIA záměru „Dálnice D35
v úseku Staré Město – Mohelnice MZP162 (Anděl, 2016), údajů veřejných databází,
z projektové dokumentace záměru a dalších relevantních podkladů, jejichž přehled je uveden
v kapitolách C.3, C.4 a Podklady.
Je-li v textu hodnocení citován všeobecně závazný právní předpis (zákon, vyhláška, nařízení
apod.), jedná se vždy o právní předpis v aktuálním znění (ve znění platném a účinném k datu
vypracování hodnocení).
Je-li v textu použit termín „dotčené území“ jedná se vždy o dotčené území ve smyslu ustanovení § 3 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen
„ZPV“), není-li uvedeno jinak. Je-li v textu použit termín „území přímo dotčené zásahem“ jedná
se o území v rozsahu trvalých a dočasných záborů půdy (ZPF, PUPFL a ostatní plochy).
Je-li v textu použit termín „záměr“, jedná se o záměr v celé šíři smyslu ustanovení § 3 písm. a)
ZPV. Je-li v textu požit termín „zásah“, jedná se zásah ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1
ZOPK, tedy o část záměru, která je způsobilá se dotknout zájmů chráněných podle částí druhé, třetí a páté ZOPK. Je-li v textu použit termín „chráněný zájem“, jedná se o zájem chráněný
podle částí druhé, třetí a páté ZOPK.
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Poděkování:
V tomto materiálu byla použita Konsolidovaná vrstva ekosystémů, vytvořená Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR a CzechGlobe, díky grantovému projektu TD010066 „Integrované hodnocení ekosystémových služeb v České republice“, poskytnutém Technologickou agenturou ČR.

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

10

„D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK

A. Údaje o zpracovateli hodnocení
A. 1. Jméno a příjmení zpracovatele
Petr Blahník

A. 2. Číslo autorizace k hodnocení vlivů podle § 67 zákona
s uvedením platnosti autorizace

Autorizace byla udělena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 28. 2. 2019 pod
č. j. MZP/2019/610/727. Platnost autorizace je do 27. 3. 2024.
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B. Údaje o zásahu
B. 1. Název zásahu
D35 Staré Město – Mohelnice DÚR

B. 2. Údaje o investorovi zásahu
Název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ:

709 94 234

B. 3. Celková charakteristika zásahu, jeho rozsah a umístění
Zásah spočívá v realizaci záměru „D35 Staré Město – Mohelnice – DÚR“, kterým je výstavba
dálnice v kategorii D26,0/130 (100) v délce 18,2 km. V délce cca 16,2 km se jedná
o novostavbu, v úseku cca 2,0 km se jedná o přestavbu tělesa stávající dálnice D35
u Mohelnice.

Součástí záměru jsou i další komunikace. Přehled hlavních parametrů dalších komunikací
podává následující tab. 1.

Tab. 1 Přehled dalších komunikací
Název

Návrhová
kategorie

Celkové rozměry

MÚK s přivaděčem I/35

D 21,5/110

přímá část a 3 větve, celkem délky 2 721 m

I/35

S 9,5/70

délka 480 m

přivaděč II/635

S 9,5/70

délka 930 m

přivaděč II/644

S 7,5/70

délka 717 m

III/31519

S 9,5/70

délka 1 458 m

III/31521

S 6,5/60

délka 1 600 m

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz
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Název

Návrhová
kategorie

Celkové rozměry

průtah II/635

MS -/9,0/50

délka 744 m

účelové komunikace – polní
cesty

P 4/30

účelové komunikace – lesní
cesty

1L 4/20

účelové komunikace – pro příjezd vozidel IZS

P 7/30

plocha vozovek 1 905 m2

cyklostezka

šířka zpevnění 2,50 m,
nezpevněná
krajnice
0,50 m

plocha cyklostezky 1 600 m2

celková plocha vozovek 51 527 m2

plocha chodníků 1 600 m2

chodníky

Mostní objekty: celkový počet nových 29, rekonstruovaných 2, z toho na dálnici 21, nad dálnicí
7 a mimo hlavní trasu 3.
Vodohospodářské objekty: celkový počet 59, z toho DUN 17, RN 15, přeložky vodovodů
a kanalizace 16, přeložky meliorací 6, přeložky vodotečí 4 a čerpací stanice 1.
Součást záměru je i vybudování 12 protihlukových stěn.

Rozsah zásahu
Novostavba dálnice v délce 16,2 km a přestavba tělesa stávající dálnice, vše v kategorii
D26/130. Celková délka záměru je 18 230 m, plocha vozovek hlavní trasy je 414 170 m2. Plocha všech vozovek je 550 485 m2. Zemní práce za rozhodující stavební objekty jsou: výkop
3 363 900 m3, násyp 2 148 700 m3, sejmutí ornice 639 500 m2. V rámci záměru budou vybudovány 4 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Staré Město, MÚK Maletín, MÚK Mohelnice-sever
a MÚK Mohelnice-jih.

Umístění zásahu
Kraj: Pardubický kraj, Olomoucký kraj
Situace širších vztahů je zobrazena na obr. 1. a umístění zásahu je zobrazeno na obr. 2. Přehled správního členění území, dotčeného zásahem, v pořadí dle staničení v projektové dokumentaci, je uveden v tab. 2.
Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz
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Tab. 2 Přehled správního členění území, dotčeného zásahem, v pořadí dle staničení
ORP

Moravská Třebová

obec

katastrální území

Staré Město
[578789]

Staré Město u Moravské Třebové [754480]

Dětřichov
u Moravské Třebové
[572683]

Dětřichov u Moravské Třebové [626074]

Borušov [572632]

Prklišov [608050]

Maletín [540366]

Javoří u Maletína [690881]
Starý Maletín [690902]

Krchleby [569372]

Krchleby na Moravě [674494]

Mírov [569381]

Míroveček [695530]
Řepová [745294]

Mohelnice

Křemačov [675725]
Mohelnice [540471]

Podolí u Mohelnice [724327]
Újezd u Mohelnice [773760]
Mohelnice [698032]

Loštice [540196]

Loštice [686883]

Moravičany [540480]

Moravičany [698610]

Záměr je liniovou dopravní komunikací, novostavbou, která je až na koncový cca dvoukilometrový úsek řešena v nové trase. Je součástí strategického dopravního tahu D35, na začátku
navazuje na úsek dálnice D35 Opatovec – Staré Město a na konci se napojuje na stávající
dálnici D35 na jihozápadním okraji Mohelnice. Vlastní dálnice je navržena v kategorii D26/130
(100). Trasa začíná severně od Moravské Třebové v prostoru mimoúrovňové křižovatky
(MÚK) Staré Město. Mezi km 92,9–95,6 je trasa vedena lesním komplexem mezi vrchy Bučina
a Vysoký. Mezi km 93,190–94,290 je vedena tunelem Maletín délky 1 313 m, kterým překonáván terénní hřbet výšky cca 85 m. Následně dálnice směřuje na východ směrem k obci Krchleby a je vedena severně od obce Maletín ve vzdálenosti cca 650–1150 m od okraje
a zasahuje částečně do lesního porostu severně od kopce Skalník. Severně od lokality Javoří
se trasa stáčí na jihovýchod do souběhu se silnicí III/31521 směrem k Mohelnici. Od km 100
trasa klesá směrem k Mohelnici a je vedena jižně od obcí Krchleby a Řepová podél zalesněného okraje vrchu Obora, kříží silnici III/31522 mezi Řepovou a Mírovem a je vedena severovýchodním obchvatem kolem Křemačova, v minimální vzdálenosti od okrajové zástavby obce
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cca 220 m. Trasa je vedena kolem Křemačovského rybníka, kříží silnici I/35 na západním
okraji Mohelnice v lokalitě Horní Válce a je napojena do úseku stávající trasy D35 směrem na
Olomouc na jihozápadním okraji Mohelnice. Celková délka řešeného úseku je cca 18,2 km.

Obr. 1 Situace širších vztahů
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Obr. 2 Umístění zásahu

B. 4. Údaje o vstupech a výstupech zásahu
Zábor půdy a zemní práce
Pro účely stavby dojde trvalému a dočasnému záboru půdy (pozemky v zemědělském půdním
fondu, pozemky určené k plnění funkce lesa a ostatní pozemky) ve značném rozsahu. Vzhledem ke značné členitosti terénu dojde v rámci zásahu k velmi rozsáhlým zemní pracím, spojeným s přemísťováním zemin. Dle bilance zemních prací bude výkop ve výši 3 363 900 m3,
množství potřebné do násypových těles bude 2 148 700 m3. Z výše uvedeného vyplývá přebytek zemin 1 215 200 m3. K sejmutí ornice dojde v rozsahu 639 500 m3.
Část přebytečné zeminy bude možno využít na zásyp ok oblouků mimoúrovňové křižovatky
Mohelnice-sever, neboť je zde požadavek investora na vyrovnání těchto volných prostorů
z důvodu údržby. Přebytečný a nevyužitelný výkop se odveze na deponii zemin.
Z hlediska posouzení záměru je podstatné, že se vzhledem k přebytkové bilanci zemin nepočítá s otvírkou zemníků, a odpadá nutnost posuzování vlivu těžby zemin na chráněné zájmy.
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Technologická a pitná voda
Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště), tak
v menší míře i ve fázi provozu.
Při provádění stavebních a montážních prací
Při provádění stavebních a montážních prací bude docházet ke spotřebě technologické vody,
a to zejména pro účely kropení materiálu při hutnění náspů, kropení betonu při betonářských
pracích, čištění spár, resp. čištění techniky před výjezdem ze staveniště. Velikost spotřeby
vody bude záviset na ročním období provádění prací a souvisejícím počasí. Zásobování vodou bude řešeno ze stávajících veřejných vodovodních řadů a hydrantů. Do lokalit bez stávající vodovodní sítě bude voda dle potřeby dovážena.
V případě nutnosti odběru vody z vod povrchových bude pro takový odběr nezbytné získat
povolení příslušného vodoprávního orgánu. Odběr (případně dovoz) se plně přemění na spotřebu, přičemž je tato spotřeba odhadována podle výše uvedených okolností na 5–15 m3 denně pro jedno zařízení staveniště.
Další spotřebu vody lze předpokládat přímo na plochách zařízení stavenišť. Voda bude spotřebovávána na mytí rukou (zařízení stavenišť jsou již dnes standardně vybavena chemickým
WC). Kde to bude možné, budou zařízení staveniště napojena na stávající veřejné vodovodní
řady nebo hydranty. Do lokalit bez stávající vodovodní sítě bude voda dle potřeby dovážena.
Denní spotřebu na jedno staveniště odhadujeme na 30 l. Pitná voda bude na zařízení stavenišť dovážena balená. Spotřeba pitné vody je odhadováno na maximálně 5 l na osobu za den.

Při provozu
V období provozu posuzovaného zásahu bude docházet k odběru vody pro potřeby správce
komunikace (kropení či mytí vozovky, zalévání dřevin, příprava směsí pro zimní údržbu).
K nárazové spotřebě vody může dojít při řešení havarijních situací (v rámci řešení havarijní
situace na vodách nebo při likvidaci požáru apod.). V tunelu bude zásoba vody v podzemní
nádrži pro požární účely v množství 216 m3.
Zásobování vodou bude řešeno ze stávajících veřejných vodovodních řadů a hydrantů. Do
lokalit bez stávající vodovodní sítě bude voda dle potřeby dovážena. V případě nutnosti odběru vody z vod povrchových bude pro takový odběr nezbytné získat povolení příslušného vodoprávního orgánu.
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Množství odpadních vod a jejich znečištění
Při provádění stavebních a montážních prací
Odpadní vody, které budou produkovány v době výstavby, budou tvořeny především vodami
znečištěnými v průběhu stavebních prací. Odpadní voda bude vznikat především v rámci
technologických postupů a v rámci mytí stavební techniky a zařízení. Množství této odpadní
vody není možné v současnosti odhadnout.
Pro mytí stavebních strojů a zařízení však budou ze strany dodavatelů stavby respektovány
a dodržovány předpisy na ochranu vod. Mytí bude probíhat jen v zařízeních k tomuto účelu
zřízených a ve zkolaudovaných stavbách (v případě pevných staveb). Ta bývají, dle naších
zkušeností, umístěna mimo vlastní posuzovanou stavbu v rámci stávajících objektů a platí pro
ně to, co pro vody splaškové (viz níže).
V případě vypouštění těchto vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je nutno respektovat kanalizační řád a pokyny provozovatele kanalizace.
Při čištění příjezdových komunikací na stavbu budou kromě ručního čištění a zametacích vozů
nasazeny i vozy kropící. Jejich nasazení má význam především v době suchých ročních období, kdy dochází na komunikacích zatížených staveništní dopravou k vyšší prašnosti.
Při provádění stavebních a montážních prací bude docházet ke vzniku menšího objemu
splaškových odpadních vod, které budou likvidovány v souladu s vodním zákonem
a nařízením vlády č. 401/2015 Sb., 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. Množství takto vzniklých splaškových vod bude omezené. Důvodem je používání chemických WC na jednotlivých zařízeních stavenišť.
Splaškové vody v době výstavby tak na vlastní stavbě budou omezeny pouze na vody znečištěné v důsledku mytí rukou. Jejich množství můžeme odhadnout na cca 50 l na jedno zařízení
staveniště a den. Vzniklé splaškové odpadní vody budou převáženy k čištění na nejbližší ČOV
nebo vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu, s předchozím souhlasem provozovatele
této infrastruktury. K tomu účelu zajistí dodavatel stavby smlouvu s provozovatelem uvedené
ČOV, resp. kanalizace, včetně potřebné finanční úhrady. Skutečnost převozu by se měla promítnout do provozního řádu ČOV.
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Při provozu
Po dokončení stavby budou odpadní vody vznikat v rámci běžného provozu správy komunikací a při běžném užívání pozemních objektů. Množství takto vzniklých odpadních vod nelze
v současnosti odhadnout, ale lze předpokládat, že se bude jednat o malé objemy. Likvidace
takto vzniklých odpadních vod bude probíhat v souladu s vodním zákonem a zákonem o kanalizacích.

Srážkové vody
Srážkové vody jsou povrchové vody vzniklé dopadem atmosférických srážek na povrch. Nejedná se o vody odpadní. Popis nakládání se srážkovými vodami je podrobně popsán
v kapitole B.6.

Energetické zdroje
Elektrická energie
Spotřeba elektrické energie během výstavby bude minimální, protože výstavba bude probíhat
v denních hodinách a používané stavební stroje mají nezávislý pohon spalovacími motory.
V období výstavby bude elektrická energie spotřebovávána při provozu zařízení stavenišť.
Zařízení stavenišť budou napojena na stávající rozvody nízkého napětí nebo bude využito
mobilních agregátů.
V rámci

provozu

bude

spotřebovávána

elektrická

energie

k provozu

sdělovacích

a zabezpečovacích zařízení a k řízení dopravy. Spotřeba elektrické energie pro tyto účely bude relativně malá.
V rámci provozu bude spotřebovávána elektrická energie též k osvětlení a pohonu vzduchotechniky tunelu. Dále bude elektrická energie spotřebovávána pro osvětlení místní komunikace v Mohelnici. Spotřeba elektrické energie pro tyto účely bude poměrně značná, její množství
není možné v současné době odhadnout, neboť bude záviset na použité technologii. Předpokládá se využití svítidel s vysokou

Energetické suroviny
Pro potřeby stavby budou spotřebovávány pohonné hmoty pro pohon stavebních strojů (motorová nafta, benzin). Podíl jednotlivých druhů pohonných hmot a výši celkové spotřeby těchto
Ecological Consulting a. s.
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hmot nelze v této fázi přípravy stavby stanovit, neboť bude záviset na projektu pro provedení
stavby zhotovitele stavby, který bude vybrán ve výběrovém řízení.

Ostatní surovinové zdroje
Ve fázi výstavby
Ve fázi výstavby budou používány převážně běžné materiály a suroviny v rozsahu
a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, a to zejména kamenivo, štěrkopísek, písek,
vápno, směsi na bázi vápna, tekuté betonové směsi, asfalt a směsi na bázi asfaltu, plastové
trubky, chráničky, kabely, ocelové trubky, profily a pásky, izolační materiály, geotextilie, dřevo
a sklo.
Pro budování náspů bude použit materiál získaný z odkopů. Tyto materiály lze využít
v souladu s požadavky zákona o odpadech, a to jako vhodné recykláty na téže stavbě nebo
na stavbách jiných při dodržení podmínky vhodnosti použití předmětných odpadů jako materiálu.

Ve fázi provozu
Ve fázi provozu budou používány zejména posypové soli k zimní údržbě vozovek (chlorid
sodný, chlorid vápenatý, chlorid hořečnatý, apod.), asfaltové směsi k opravám povrchu komunikací a nátěrové materiály k natírání ocelových konstrukcí. Dále budou používány materiály
k opravám v sortimentu obdobném, jako ve fázi výstavby (viz výše).
Spotřeba posypové soli bude záviset stavu počasí a je ji možno odhadnout na 25–50 t/km/rok,
s možnými extrémními výkyvy na obě strany.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Součástí záměru je i větší počet přeložek silnic, místních komunikací a cest. Realizace záměru zcela změní strukturu a využívání dopravní infrastruktury v širším území. Změna dopravní
infrastruktury v území je předmětem stavby – viz kapitola B. 6.
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Ovzduší
Ve fázi výstavby
V období výstavby dojde k dočasnému ovlivnění kvality ovzduší, na kterém se bude podílet
automobilová doprava (transport materiálu, stavební mechanismy), vlastní plocha staveniště
a samotné stavební práce (zvýšení prašnosti v okolí stavebních prací a příjezdových komunikací). Rozsah této zátěže závisí na technologické kázni dodavatelů stavby a na zvolené technologii stavby.
Vliv stavebního záměru na ovzduší v období výstavby bude spočívat zejména v emisích částic
(PM10, a PM2,5) do ovzduší při zemních pracích a manipulaci se sypkými hmotami a na emise
výfukových plynů ze stavebních strojů a automobilů použitých při výstavbě.
Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude minimalizován zvolenou technologií zakládání a provádění stavby. Pro ochranu ovzduší při realizaci stavebního záměru doporučujeme dodržet následující opatření, která jsou navržena zejména k eliminaci prašnosti
v zájmové lokalitě:


používané přístupové komunikace budou pravidelně čištěny, aby nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek ke zvýšené prašnosti,



používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny,



stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny,



nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou řádně zakryty plachtami.

Ve fázi provozu
Ve fázi provozu lze očekávat nárůst imisních koncentrací škodlivin v ovzduší v oblastech podél
dálnice D35 a trasy komunikace I/44, která na ni přímo navazuje, a to v důsledku zvýšení intenzity dopravy. Naopak k poklesu imisních koncentrací dojde v oblastech podél stávající silnice I/35, a to především z důvodu předpokládaného snížení intenzity dopravy těžkých nákladních vozidel, ke které přispěje, mimo jiné, již provedené zavedení mýta na silnice I. třídy.
Lze očekávat, že po plném zprovoznění dálnice D35 v úseku od napojení na D11 v MÚK Libišany po napojení na D1 v MÚK Lipník nad Bečvou výrazně vzroste celková dopravní zátěž
v dotčeném území v důsledku přesunu části dopravy z D1 na trasu D35/D11. Na druhé straně
lze očekávat výrazné snížení emisních ukazatelů automobilů v důsledku postupné dekarboniEcological Consulting a. s.
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zace a elektrifikace silniční dopravy (v rámci plnění závazku Evropské unie k uhlíkové neutralitě do roku 2050). Závažné bude zvýšení emisí oxidů dusíku, které se projeví eutrofizací biotopů podél trasy dálnice a navazujících komunikací.

Odpady
Ve fázi výstavby
Převážnou část odpadů, vznikajících v rámci výstavby, budou tvořit odpady patřící dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) do skupiny č. 17 Stavební a demoliční odpady. Bude se
jednat o demoliční odpad z demolovaných pozemních objektů, mostů, komunikací, apod.
Stavební a demoliční odpady mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a nakládání s nimi
významným zdrojem úspor primárních surovin. Při odstraňování stavby je doporučeno nejprve
vytřídit části, které by mohly být považovány za nežádoucí příměsi a které by mohly komplikovat recyklaci stavební suti. Prioritně je doporučováno, aby stavební výrobky byly použity
v místě stavby, pokud je tato varianta technicky možná. Podmínkou pro jejich použití na stavbě je splnění bezpečnosti (např. pokud výrobky nejsou kontaminovány).

Tab.3 Předpokládané hlavní druhy odpadů, které budou vznikat ve fázi výstavby
Kat. č.

Název odpadu

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03
01 04

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 12

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 04 09*

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 10

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

1201 13

Odpady ze svařování

13 01 12*

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 02 07*

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 07 01*

Topný olej a motorová nafta

13 07 02*

Motorový benzín

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly
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Kat. č.

Název odpadu

15 01 02

Plastové obaly

15 01 03

Dřevěné obaly

15 01 06

Směsné obaly

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 03

Pneumatiky

16 06 01*

Olověné akumulátory

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

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

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 03 01*

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 05

Železo a ocel

17 04 07

Směsné kovy

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

17 05 03*

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 09 04

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

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 35*

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené
pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a
20 01 35

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 03

Uliční smetky
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Kat. č.

Název odpadu

20 03 04

Kal ze septiků a žump

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „*“.

Ve fázi provozu
Ve fázi provozu budou odpady vznikat jen v relativně malém množství. Odpady budou vznikat
v rámci provozu a údržby komunikací (údržba vozovek a souvisejících zařízení, údržba odvodňovacího systému, ošetřování zeleně, odstraňování následků havárií apod.). Dále se bude
jednat o odpady uvedené v Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) ve skupině 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady
z úřadů), které budou sbírány při čištění prostoru komunikací, mostů apod. (odstraňování nelegálně vneseného odpadu).

Tab. 4 Předpokládané hlavní druhy odpadů, které budou vznikat při provozu
Kat. č.

Název odpadu

Původ odpadu

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

Při opravách

13 01 12*

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

Při haváriích

13 02 07*

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

Při haváriích

13 07 01*

Topný olej a motorová nafta

Při haváriích

16 01 03

Pneumatiky

Při haváriích a
čištění komunikací

16 02 13*

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod
čísly 16 02 09 až 16 02 12

Při haváriích

17 01 01

Beton

Při opravách

17 02 01

Dřevo

Při opravách

17 02 02

Sklo

Při opravách

17 02 03

Plasty

Při opravách

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Při opravách

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

Při opravách

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

Při opravách

20 01 11

Textilní materiály

Při opravách
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Kat. č.

Název odpadu

Původ odpadu

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

Odpad z údržby
zeleně

20 02 02

Zemina a kameny

Při úpravách
terénu

20 03 03

Uliční smetky

Při čištění komunikací

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

Při čištění kanalizací

Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „*“.

Hluk a vibrace
Ve fázi výstavby
Zdrojem hluku v době výstavby bude činnost stavební mechanizmů a nákladní dopravy. Přesný průběh stavebních postupů a využití stavebních zařízení se odvíjí od možností budoucího
zhotovitele stavby, jehož stupeň mechanizace, pracovní kapacita a technologie nejsou známy.
Posuzovaný záměr bude významným zdrojem hluku, který může mít rušivý vliv na živočichy
a je jedním z činitelů, ovlivňujících migrační prostupnost.

Ve fázi provozu
Zdrojem hluku ve fázi provozu bude provoz na dálnici a dalších řešených komunikacích. Hluk
z dálnice a komunikací bude odstíněn v místech, kde jsou umístěny protihlukové stěny (viz
kapitola B. 6) a kde dálnice prochází tunelem Maletín.
Ke snížení hlukové zátěže dojde podél stávající silnice I/35 vlivem očekávaného snížení intenzity dopravy, zejména v nákladní dopravě.

Rizika havárií
Ve fázi výstavby
Mezi rizika, spojená s výstavbou D35 – Staré Město – Mohelnice – DÚR lze uvést únik pohonných hmot, provozních náplní dopravních či stavebních prostředků, tekutých betonových směsí nebo jiných závadných látek do povrchových nebo podzemních vod nebo do půdy a jejich
kontaminace. Tomu bude zabráněno technologickou kázní dodavatelů těchto prací.
Ecological Consulting a. s.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu velkého rozsahu ve smyslu ustanovení § 2 písm. f)
vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků, je zákonnou povinností uživatelů závadných látek (dodavatelů
stavby) zpracovat písemný dokument podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona
(havarijní plán) a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Ve fázi provozu
Mezi rizika, spojená s výstavbou D35 – Staré Město – Mohelnice – DÚR lze uvést únik pohonných hmot, provozních náplní dopravních prostředků nebo přepravovaných závadných látek
do prostředí (do povrchových nebo podzemních vod, půdy, ovzduší nebo na povrch vegetace)
a jejich kontaminace.

B. 5. Přehled navržených variant zásahu
Zásah je navržen bez variant. Varianty řešení dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice
byly posouzeny v rámci příslušných posouzení SEA, zejména SEA Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje, a v rámci posouzení vlivů záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město –
Mohelnice“ na životní prostředí (v Informačním systému EIA na portálu CENIA je posouzení
vedeno pod kódem MZP162). Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí vydalo Ministerstvo životního prostřední dne 29. ledna 2018 pod
č. j. MZP/2017/710/1357.

B. 6. Popis technického a technologického řešení zásahu
Pozemní komunikace
Zemní práce při budování pozemních komunikací budou spočívat ve vybudování náspů, zářezů a ohumusování svahů dle doporučení předběžného geotechnického průzkumu. Rozsah
těchto úprav je patrný z koordinační situace. Tato informace není v následujícím textu opakována u každého stavebního objektu (SO) jednotlivě. Pokud jsou někde budovány zárubní zdi,
je to uvedeno u příslušného SO.
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Tab. 5 Pozemní komunikace
SO

Název stavebního objektu

101

Dálnice D35 Hlavní trasa

102

Přeložka silnice I/35 včetně OK

103

Zárodek silnice I/44 Mohelnice – Vlachov

107

Úniková zóna na I/35

108

Nástupní plochy IZS – Hradecký portál

110

MÚK s přivaděčem I/35

111

MÚK Maletín

112

MÚK Mohelnice-sever

113

MÚK Mohelnice-jih

116

Služební sjezd k portálu v km 1,330

117

Služební sjezd k portálu v km 2,680

118

Služební sjezd na silnici III/31521

119

Služební sjezd v km 9,080

120

Přeložka silnice III/31519

121

Přeložka silnice III/31521 Řepová

122

Přeložka silnice III/31521 Křemačov

123

Sjezd Fenix solutions

124

Přivaděč Mohelnice sever

125

Přeložka silnice II/635 včetně OK se silnicí II/644

125.1

Úprava připojení ČSPHM podél SO 125

126

Nadjezd MÚK Mohelnice jih včetně OK

127

Přivaděč Mohelnice jih včetně OK se silnicí II/444

128

Přeložka MK Horní Krčmy

129

Přeložka silnice II/635 směr Loštice

134

Úprava cyklostezky Dolní Krčmy

135

Chodník podél SO 124

136

Úprava chodníku u SO 125

137

Úprava cyklostezky Mohelnice-Křemačov

138

Chodník I/35, u vodojemu

140

Sjezd k RN v km 0,250
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www.ecological.cz

27

„D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK

SO

Název stavebního objektu

141

Sjezd k RN v km 2,800

142

Sjezd k RN v km 3,350

143.1

Sjezd k RN v km 6,000

143.2

Sjezd k RN v km 6,900

144

Sjezd k RN v km 7,700

145

Sjezd k RN v km 9,300

146

Sjezd k RN v km 10,900

147

Sjezd k RN v km 11,400

148.1

Sjezd k RN v km 13,700

148.2

Sjezd k RN v km 13,900

149.1

Sjezd k RN v km 16,200

149.2

Sjezd k RN v km 15,000

151

Přeložka polní cesty v km 0,399

152

Úprava polních cest pro přístup k portálu v km 1,330

153

Úprava lesních cest pro přístup k portálu v km 2,680

154

Přeložka polní cesty v km 3,400

155

Přeložka polních cest v km 4,973

156.1

Přeložka polní cesty – Švédská cesta, část 1 v k. ú. Krchleby na Moravě

156.2

Přeložka polní cesty – Švédská cesta, část 1 v k. ú. Javoří u Maletína

156.3

Přeložka polní cesty – Švédská cesta, část 1 v k. ú. Míroveček

157

Přeložka polní cesty pod SO 209

158.1

Přeložka polní cesty – Švédská cesta, část 2 v k.ú Krchleby na Moravě

158.2

Přeložka polní cesty – Švédská cesta, část 2 v k.ú Javoří u Maletína

158.3

Přeložka polní cesty – Švédská cesta, část 2 v k.ú Řepová

159

Přeložka polní cesty pod SO 210

161

Přístupy na pozemky v km 5,530

162.1

Přístupy na pozemky v oblasti MÚK Maletín

162.2

Přístupy na pozemky v oblasti MÚK Maletín

163

Přístupy na pozemky v k. ú. Moravičany

164

Přístupy na pozemky v k. ú. Křemačov

165

Přístupy na pozemky v k. ú. Podolí u Mohelnice
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SO

Název stavebního objektu

166

Přístupy na pozemky v k. ú. Mohelnice

167

Sjezdy na pozemky

170

Provizorní komunikace na silnici III/31519

171

Provizorní komunikace na sil. I/35

172

Provizorní komunikace na sil. II/635

180

Přechodné dopravní značení na dálnici D35

181

Přechodné dopravní značení na silnicích I. tříd

182

Přechodné dopravní značení na silnicích II. a III. tříd

183

Přechodné dopravní značení na místních komunikacích

186

Stavební úpravy komunikací před, při a po stavbě

190

Dopravní značení ve správě ŘSD

190.1

Svislé a vodorovné dopravní značení

190.2

Portály pro dopravní značení

190.3

Proměnné dopravní značení

193

Dopravní značení na komunikacích II. a III. tříd

193.1

Svislé a vodorovné dopravní značení

193.2

Portály pro dopravní značení

193.3

Proměnné dopravní značení

194

Dopravní značení na místních komunikacích

196

Portály, stavební úpravy a konstrukce pro elektronické mýto na D35

SO 101 Dálnice D35 Hlavní trasa
Hlavní trasa SO 101 je dálnice v délce 18 230 m, v základu v kategorii D26,0/130. Úsek začíná východně od Starého Města v km 91,670 provozního staničení D35 napojením na předchozí úsek D35 Opatovec – Staré Město. Zde trasa pokračuje směrem na východ a zhruba
v polovině řešeného úseku se stáčí jihovýchodně směre k Mohelnici, kde se napojuje na stávající těleso dálnice D35.
Trasa dálnice byla posouzena v rámci posouzení vlivů na životní prostředí záměru „Dálnice
D35 v úseku Staré Město – Mohelnice“ (kód záměru MZP148) a je v souladu s vymezením
koridoru pro dálnici D35 v ZÚR Olomouckého a Pardubického kraje a jeho upřesněním v rámci
územně-plánovací dokumentace všech dotčených obcí. Dálnice D35 je navržena na návrhoEcological Consulting a. s.
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vou rychlost vn = 130 km/h. Základní šířka středního dělícího pruhu (dále též „SDP“) je 3,50
m; rozšíření SDP je provedeno pouze v místě zvětšení a zmenšení počtu jízdních pruhů
v klesání a stoupání. Šířka SDP je v těchto místech rozšířena na 10,50 m. Šířka zpevnění pro
každý jízdní pás je 10,25 m. Na hlavní trase je navrženo zvětšení počtu jízdních pruhů
v klesání (km 7,700 – km 14,060) a ve stoupání (km 11,620 – km 7,820). Kategorie v těchto
úsecích šířkově odpovídá D33,5/130.
V místě hlubokých zářezů jsou navrženy zárubní zdi. Jedná se o inženýrské konstrukce
s tuhým lícem. Zárubní zdi jsou navrženy v těchto úsecích:












km 2,985 – km 3,075 vlevo
km 4,730 – km 5,040 vlevo
km 4,790 – km 5,190 vpravo
km 5,340 – km 5,400 vpravo
km 5,620 – km 5,920 vpravo
km 5,640 – km 5,990 vlevo
km 8,140 – km 8,560 vlevo
km 9,620 – km 9,880 vlevo
km 9,620 – km 10,140 vpravo
km 11,680 – km 12,480 vlevo
km 11,580 – km 12,570 vpravo

V zářezu v km 14,500 – km 15,200 nejsou navrženy zárubní zdi vzhledem ke zjištěné geologické stavbě území a v návaznosti na realizaci přeložky vodovodu SO 348 Přeložky vodovodů
v km 14,8. V tomto úseku je navrženo zářezové těleso s mezilehlou lavičkou šířky 3 m.

102 Přeložka silnice I/35 včetně OK (okružní křižovatky)
SO 102 řeší přeložku silnice I/35 na příjezdu k MÚK Mohelnice sever ze směru od Moravské
Třebové. Po vybudování záměru dojde k výraznému poklesu intenzity na silnici I/35 a převážnou část dopravy převezme dálniční tah. I po výstavbě paralelně vedeného úseku dálnice D35
zůstane stávající silnice I/35 trasou pro převádění těžkých a nadrozměrných nákladů (páteřní
trasa TN 14), a to vzhledem k nedostatečným geometrickým vlastnostem nově navrhovaných
tunelů na souběžně vedené trase dálnice D35. Přeložka silnice I/35 počítá s přepravou
nadrozměrných nákladů především v oblasti navrhované okružní křižovatky, která je navržena
s částečně zadlážděným středovým ostrovem. Navazující MÚK Mohelnice sever a hlavní trasa
D35 ve směru na Olomouc je také navržena v parametrech odpovídajících požadavkům pro
přepravu těžkých nadrozměrných nákladů. Součástí přeložky silnice I/35 je okružní křižovatka,
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která připojuje silnici I/35 na MÚK Mohelnice sever, respektive na SO 124 Přivaděč Mohelnice
sever. Základní návrhová kategorie přeložky silnice I/35 je S9,5/70. Celková délka přeložky je
463 m.

SO 103 Zárodek silnice I/44 Mohelnice – Vlachov
Tento stavební objekt přímo navazuje na MÚK Mohelnice sever, respektive na větev 112-V6
ve směru na silnici I/44 na Vlachov. Jedná se o přechodový úsek, který z mimoúrovňové křižovatky přechází na směrově rozdělenou pozemní komunikaci návrhové kategorie S21,5/110,
která je předmětem související stavby „ Silnice I/44 Mohelnice-Vlachov“. Na rozhraní staveb je
navržen přejezd SDP. Délka úpravy je 103 m.
Na začátku úseku komunikace šířkově navazuje na rozplet křižovatkových větví MÚK Mohelnice sever a na konci úseku se plynule napojuje na silnici I/44, která je navržena v kategorii S
21,5/110. Na rozhraní staveb se stavbou „Silnice I/44 Mohelnice-Vlachov“ je navržena volná
šířka komunikace 22,0 m. Na kategorii S21,5 přechází komunikace plynule v navazující stavbě.

107 Úniková zóna na I/35
Pro únikovou zónu bude využito těleso stávající silnice I/35. Úniková zóna se odpojuje přímo
ze silnice I/35 jako přímý úsek. Náběžný úsek (šachovnice) má délku 100 m. Záchytný úsek
má délku 140 m. Obslužná komunikace navržená vlevo od záchytného úseku má délku
200 m. Volná šířka únikové zóny je 13,05 m.

SO 108 Nástupní plochy IZS – Hradecký portál
Jedná se o zpevněnou plochu (o rozměrech 56,5 m a 38,5 ) s dosedovou plochou pro helikoptéru (pro případný zásah složek IZS v tunelu Maletín). Příjezdová komunikace na nástupní
plochu je vedena od jihozápadu. SO 108 přiléhá k hlavní trase dálnice D35 v délce 56,5 m.
Dosedová plocha pro helikoptéru je navržena o rozměrech 6 x 6 m, k této ploše je přivedena
zpevněná plocha o šířce 6 m.
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SO 110 MÚK s přivaděčem I/35
Stavební objekt SO 110 je trubkovitá mimoúrovňová křižovatka dálnice D35 s přivaděčem silnice I/35. SO 110 doplňuje zárodek křižovatky, navržený na předchozím úseku, o 3 zbývající
větve MÚK. Z těchto 3 větví jsou 2 napojeny přímo na předchozí úsek dálnice. Větve MÚK
jsou navrženy jako jednopruhové. Přímá část přivaděče je navržena jako čtyřpruhová směrově
rozdělená. Předmětem návrhu je pouze pravý jízdní pás (levý jízdní pás je obsažen
v dokumentaci navazujícího předchozího úseku přivaděče).
Volná šířka poloviny přímého úseku je 9,75 m. Volná šířka nezpevněné krajnice je 7,25 m.
V místě, kde čtyřpruhové uspořádání přechází do dvoupruhového, je komunikace stále směrově rozdělena. Šířka středního dělícího pruhu je 3,0 m.

SO 111 MÚK Maletín
SO 111 je mimoúrovňová křižovatka dálnice D35 se silnicí III/31519, se čtyřmi křižovatkovými
větvemi. V jihozápadní části k MÚK Maletín přiléhá lokální biokoridor ÚSES. Poloha biokoridoru respektuje územní plán obce Maletín v úplném znění po aktualizaci č. 3. Větve MÚK Maletín jsou navrženy jako jednopruhové. Základní kategorie jednopruhových větví je S 7,25.
Celková délky navrhovaných větví:





111a = 327 m
111b = 223 m
111c = 334 m
111d = 224 m

SO 112 MÚK Mohelnice – sever
Jedná se o trojlístkovou mimoúrovňovou křižovatku se semidirektní větví ve směru Olomouc–
Zábřeh. SO 112 má 10 křižovatkových větví. Podél hlavní trasy ve směru Olomouc – Pardubice je navržen kolektorový pás označovaný jako 112-K1, který zajišťuje bezpečné odpojení z
hlavní trasy ve směru na Zábřeh. V opačném směru Pardubice. Mohelnice je navržena větev
112-V3, která je od hlavní trasy oddělena postranním dělícím pásem.
Větve V2, V3, V4, V5, V7, V8, V9, V10 jsou navrženy jako jednopruhové. Kolektor K1 je jednopruhový. Větev V6 je navržena jako dvoupruhová. Základní kategorie jednopruhových větví
je kategorijní šířky 7,25. Návrhová rychlost jednopruhových větví je navržena v rozmezí 40
km/h – 70 km/h. Základní návrhová kategorie dvoupruhové větve 112-V6 má kategorijní šířku
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10,50 m. Větev 112-V6 je navržena s oddělením protisměrných jízdních proudů šířky 1,50 m
pro zvýšení bezpečnosti provozu na MÚK.
Celkové délky os navrhovaných větví:











K1 = 1 306 m
V2 = 1 168 m
V3 = 1 116 m
V4 = 624 m
V5 = 357 m
V6 = 940 m
V7 = 258 m
V8 = 363 m
V9 = 546 m
V10 = 241 m

113 MÚK Mohelnice – jih
Jedná se o kombinaci kosodélné a deltovité MÚK, která má 4 křižovatkové větve. Větve MÚK
Mohelnice jih jsou navrženy jako jednopruhové. Základní kategorie jednopruhových větví je
S7,25.
Celkové délky os navrhovaných větví:
V1= 365 m, V2= 406 m, V3= 314 m, V4 = 357 m,
Celkové délky úpravy navrhovaných větví:
V1= 261 m, V2= 240 m, V3= 196 m, V4 = 194 m.

116 Služební sjezd k portálu v km 1,330
Stavební objekt SO 116 je příjezdová komunikace na nástupní plochu IZS u Pardubického
portálu Tunelu Maletín. Celkové délka příjezdové komunikace je 1 367 m.

117 Služební sjezd k portálu v km 2,680
Stavební objekt SO 117 je služební sjezd na dálnici D35 pro potřebu ŘSD, případně složky
IZS. Tato komunikace je v obci Starý Maletín napojena na silnici III/31519. Komunikace
z velké části kopíruje stávající lesní cestu, která bude rozšířena. Komunikace podchází pod
mostem na dálnici D35. Za mostem se odpojuje lesní cesta, která se napojuje na stávající
lesní cestu. Tato cesta je součástí řešeného SO. Trasa je navržena na návrhovou rychlost vn
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= 30 km/h. Celková délka trasy je 1 176 m. Délka odpojující se lesní cesty je 175 m. Volná
šířka cesty je 4,00 m.

118 Služební sjezd na silnici III/31521
Služební sjezd pro vozidla údržby je navržen v místě mimoúrovňového křížení hlavní trasy
D35 s přeložkou silnice III/31521. Služební sjezd je navržen v zářezovém tělese, které plynule
stoupá až k úrovni rostlého terénu, kde je připojen na SO 121. Základní kategorie služebního
sjezdu je S 6,50.
Celková délka služebního sjezdu:
délka osy výjezdové části sjezdu – 356 m, délka úpravy – 326 m.
délka osy nájezdové části sjezdu – 139 m, délka úpravy – 113 m.

SO 119 Služební sjezd v km 9,080
Služební sjezd je navržen v km 9,080 slouží pro příjezd vozidel údržby k DUN v km 9,400.
Služební sjezd je navržen v nulovém příčném řezu z důvodu minimalizace zemních prací.
V tomto úseku je v souběhu s hlavní trasou vedena přeložka polní cesty SO 158, na kterou je
služební sjezd napojen. Po této polní cestě je dále možný přístup až k DUN v km 9,400. Polní
cesta je v úseku, kde bude sloužit jako přístupová komunikace k DUN, rozšířena na 4,0 m.
Volná šířka služebního sjezdu je 7,0 m.
Celková délka služebního sjezdu:
délka úpravy – 45 m
délka osy – 42 m.

SO 120 Přeložka silnice III/31519
V km cca 7,100 dochází ke křížení hlavní trasy dálnice D35 se silnicí III/31519. Základní kategorie přeložky sil. III/31519 je S 6,5/90. Volná šířka je 6,50 m. Délka přeložky je 1 458 m.
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SO 121 Přeložka silnice III/31521 Řepová
Silnice III/31521, která zajišťuje propojení obcí Křemačov, Řepová, Krchleby na Moravě a Maletín s městem Mohelnice, v současnosti kříží hlavní trasu D35 v km 12,170. Nově bude křížit
hlavní trasu D35 v km 12,400.
Křížení s hlavní trasou je navrženo mimoúrovňově, přeložka sil. III/31521 kříží dálnici D35 vrchem mostním objektem SO 223. Šířkové uspořádání navazuje na stávající šířku silnice. Na
přeložku silnice III/31521 je připojen služební sjezd SO 118 a účelová komunikace SO 164.1,
která zajišťuje přístup na pozemky v k. ú. Křemačov. Základní kategorie silnice III/31521 je
S 6,5/60. Celková délka přeložky je 700 m.

SO 122 Přeložka silnice III/31521 Křemačov
V km 13,700 dochází ke křížení hlavní trasy D35 se silnicí III/31521 (zajišťuje propojení obcí
Křemačov, Řepová, Krchleby na Moravě a Maletín s městem Mohelnice). Směrově zůstává
přeložka ve své původní trase s výjimkou směrového oblouku v km 0,500-0,600, kde je nahrazen nevyhovující směrový poloměr stávající komunikace. Křížení s hlavní trasou je navrženo
mimoúrovňově, přeložka sil. III/31521 bude křížit hlavní trasu dálnice D35 spodem. Dálnice
překonává přeložku polní cesty mostním objektem SO 211. Šířkové uspořádání navazuje na
stávající šířku silnice. Na přeložku sil. III/31521 jsou v km 0,520 vstřícně připojeny účelové
komunikace zajišťující přístupy na pozemky a příjezd k DUN a RN (SO 164.2 a SO 164.4).
Základní kategorie silnice III/31521 je S 6,5/70. Celková délka přeložky je 903 m.

SO 123 Sjezd Fenix Solutions
V rámci výstavby D35 bude vybudován SO 127 Přivaděč Mohelnice jih, který bude zajišťovat
obsluhu výhledové průmyslové zóny města Mohelnice a bude tvořit také alternativní jižní příjezd do města ve směru od Olomouce. V místě napojení na stávající silnici III/444 je navržena
okružní křižovatka, která zasahuje do stávajícího samostatného sjezdu firmy Fenix Solutions.
Tento sjezd bude nahrazen napojením do navrhované okružní křižovatky, která je součástí SO
127. Současně dojde výstavbou okružní křižovatky ke zrušení části parkovací plochy. Tato
parkovací plocha bude v rámci stavby D35 nahrazena novými parkovacími stáními podél samostatného sjezdu (paprsku okružní křižovatky). Základní šířka sjezdu je 8,6 m.
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SO 124 Přivaděč Mohelnice sever
Po stavbě D35 bude od nově navržené okružní křižovatky (SO 102) pokračovat do Mohelnice
SO 124 Přivaděč Mohelnice sever. Tento přivaděč bude překonávat trasu D35 mostním objektem SO 226 vrchem. Po odpojení z okružní křižovatky se přivaděč plynule vrací k původní
trase sil. I/35 a pokračuje po jejím tělese prakticky až do konce úseku. Stávající úniková zóna
bude zrušena. Náhrada za zrušenou únikovou zónu je řešeno samostatným SO 107. Součástí
tohoto SO je úprava stykové křižovatky zajišťující obsluhu obce Podolí. Úprava křižovatky se
také týká chodníku vedoucího z Podolí do Mohelnice. Chodník je předmětem samostatného
objektu SO 135. Pro levé odbočení ve směru Mohelnice – Podolí je navržen odbočovací pruh.
Na přivaděč Mohelnice sever je dále připojen sjezd k RN (SO 149.2) a sjezdy na účelové komunikace zajišťující obsluhu pozemků v k. ú. Mohelnice a k. ú. Podolí (SO 165, SO 166). Navržená návrhová kategorie je S 9,5/70.
Celková délka osy přivaděče je 930 m. Celková délka úpravy je 880 m.

SO 125 Přeložka silnice II/635 včetně OK se silnicí II/644
Stávající D35 v oblasti Mohelnice bude po stavbě D35 Staré Město-Mohelnice přeřazena do
kategorie silnice II. třídy. Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci, která
se napojí na konci úseku na stávající čtyřpruhovou komunikaci. Součástí tohoto objektu je
úprava připojení ČSPH. Součástí objektu je také okružní křižovatka na konci úseku při napojení ulice Olomoucka. Úprava navazujícího čtyřpruhového úseku komunikace včetně MÚK
s ulicí Třebovská není součástí této stavby. Úprava chodníků u okružní křižovatky je součástí
samostatného SO 136. V km 0,500 kříží komunikaci Vodní tok Újezdka. Převedení vodoteče
je předmětem SO 241. V km 0,600 vlevo se nachází zahradní domek, který je v rámci SO 004
určen k demolici. Větve stávající MUK v km 0,600 vpravo jsou předmětem rekultivace jako SO
830. Podél SO 125 vlevo je navržena PHS jako SO 771. Protihluková stěna začíná u ČSPHM
a končí v km 0,460 vlevo, před SO 241. U této komunikace bude vybudováno veřejné osvětlení. Návrhová kategorie je MS-/9,0/50.
Celková délka osy komunikace je 744 m. Celková délka úpravy je 700 m.

SO 125.1 Úprava připojení ČSPHM (čerpací stanice pohonných hmot) podél SO 125
Z objektu SO 125 je připojena čerpací stanice pohonných hmot. Samotné připojení čerpací
stanice je předmětem tohoto stavebního objektu.
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Pro bezpečné připojení čerpací stanice na přilehlou komunikaci jsou navrženy přídatné pruhy
využívající stávající šířku D35, které jsou součástí SO 125. Úprava zpevněných ploch navazující na přídatné pruhy SO 125 je součástí tohoto objektu.
Připojení čerpací stanice je provedeno komunikací s šířkou zpevnění 6,0 m. Toto uspořádání
navazuje na příčné uspořádání přídatných pruhů. Šířka zpevnění v místě stojanů pro čerpání
pohonných hmot je zachováno obdobně jako ve stávajícím stavu v rozmezí 8,90 m – 10,50 m.
Návrhová kategorie je MS-/9,0/50

SO 126 Přeložka silnice II/635 včetně OK v prostoru MÚK Mohelnice-jih
Tento stavební objekt řeší nadjezd silnice II/635 přes hlavní trasu D35. Součástí SO 126 jsou
i dvě okružní křižovatky, do který se napojují větve MÚK Mohelnice jih, přivaděč Mohelnice jih
(SO 127), silnice II/635 ve směru na Loštice (SO 129) a místní komunikace Horní Krčmy (SO
128). Přes hlavní trasu vrchem je komunikace převedena mostním objektem SO 227. Návrhová kategorie je S9,5/70.
Celková délka osy komunikace je 312 m.

SO 127 Přivaděč Mohelnice jih včetně OK se silnicí II/444
U okružní křižovatky MÚK Mohelnice jih začíná trasa přivaděče Mohelnice jih, který zajišťuje
obsluhu jižní části města Mohelnice. Přivaděč v km 0,520 překonává vodní tok Újezdka mostním objektem SO 242. Součástí tohoto objektu je také vybudování okružní křižovatky v místě
napojení na stávající silnici III/444. Sjezd do firmy Fenix Solution je předmětem samostatného
SO 123. Kategorie SO 127 je navržena jako S7,5/70.
Celková délka osy přivaděče je 717 m. Délka úpravy je 632 m

SO 127.1 Úprava místní komunikace - paprsek P2 okružní křižovatky
V místě napojení SO 127 na stávající silnici III/444 je navržena okružní křižovatka (SO 127).
Předmětem tohoto stavebního objektu je paprsek P2 okružní křižovatky, který napojuje do
okružní křižovatky místní komunikace vedoucí do ulice Za Penzionem.
Celková délka osy je 61 m. Délka úpravy je 21 m.
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SO 128 Přeložka MK Horní Krčmy
Tento stavební objekt řeší připojení místní komunikace z okružní křižovatky OK2 stavebního
objektu SO 126. Objekt se skládá ze dvou částí. Část I řeší příjezdovou komunikaci do městské části Horní Krčmy od okružní křižovatky SO 126. Předmětem části II je propojení místní
komunikace se stávající větví MUK Mohelnice, která bude v rámci stavby D35 částečně zrekultivována. Toto propojení zajistí logické a bezpečné převedení dopravy v městské části Horní Krčmy. Obě dvě části komunikace jsou navrženy v kategorii místní obslužná komunikace
MO2k -/9/50 - upravená.
Část I – Celková délka osy je 191 m. Celková délka úpravy této části je 143 m.
Část II – Celková délka osy je 170 m. Celková délka úpravy je 170 m.

SO 129 Přeložka silnice II/635 směr Loštice
Tento stavební objekt řeší připojení sil. II/635 ze směru od Loštic na SO 126, respektive na
MÚK Mohelnice jih. Návrhová kategorie je navržena se základní šířkou jízdních pruhů 3,50 m
a zpevněnou částí krajnice 0,50. Toto příčné uspořádání odpovídá stávajícímu šířkovému
uspořádání v místě napojení na stávající stav.
Celková délka osy komunikace SO 129 je 207 m. Délka úpravy je 161 m.

SO 134 Úprava cyklostezky Dolní Krčmy
Dojde k úpravě stávající cyklostezky. V rámci tohoto stavebního objektu bude řešeno i napojení cyklostezky na stávající zpevněné plochy na konci úseku. Jedná se z pevněné plochy
vedoucí k RD na p.č. 2538 v k.ú. Mohelnice.
V rámci tohoto SO bude řešen i sjezd na pozemek p. č. 2540/3. Základní šířkové uspořádání
tvoří obousměrný pás šířky 2 m a bezpečnostní odstup 0,50. Šířka zpevnění je 3,0 m. Návrhová rychlost je 20 km/h.

SO 135 Chodník podél SO 124
Dojde k úpravě stávajícího chodníku a vytvoření míst pro přecházení. Nově chodník lemuje
pravý okraj SO 124. Šířka chodníků je v rozmezí 1,50 m – 2,50 m.
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SO 136 Úprava chodníku u SO 125
Dojde ke změně sklonových poměrů v oblasti této křižovatky. Jedná se chodník lemující levou
stranu ulice Olomoucká a chodník lemující větev 3 – SO125 vlevo. Na větvi 125 je navržen
přechod pro chodce, aby došlo k propojení chodníků. Šířka chodníku 2,0 m je včetně obrubníků.

SO 137 Úprava cyklostezky Mohelnice–Křemačov
Stavba D35 se dotkne cyklostezky v prostoru mostních objektů SO 231 – 233, dále v km 0,720
SO 122 a pod mostním objektem SO 212, kde bude cyklostezka vedena po stávající hrázi
vodního toku Mírovka. Předmětem tohoto SO je úprava cyklostezky v rozsahu nutném pro
provedení stavby D35. Cyklostezka bude v místě SO 212 přeložena na nově vybudovanou
hráz Mírovky z důvodu realizace spodní stavby SO 212. V místě křížení s SO 122 bude proveden přejezd pro cyklisty a úprava navazujících úseků. Přejezd zabezpečí bezpečné křížení
s přeložkou sil. III/31521. Pod SO 231 – 233 bude provedena úprava trasy cyklostezky, aby
bylo možné zrealizovat spodní stavby mostních objektů. Celková délka úpravy cyklostezky je
241 + 159 = 400 m. Základní šířka zpevnění cyklostezky je navržena 2,5 m.

SO 138 Chodník I/35, u vodojemu
Dojde k úpravě stávajícího chodníku a vytvoření místa pro přecházení. Chodník vlevo od SO
124 začíná u stávající křižovatky a končí u nástupiště pro veřejnou dopravu. Vpravo chodník
začíná taktéž křižovatkou a končí u místa pro přecházení. Šířka chodníků je v rozmezí 1,50 m.

SO 140 Sjezd k RN v km 0,250
Stavební objekt SO 140 řeší sjezd k retenční nádrži SO 360.2. Sestává se ze dvou účelových
komunikací s volnou šířkou 4,0 m a s návrhovou rychlostí 30 resp. 20 km/h. Osa 140 A v délce
88 m se odpojuje z SO 151 v km 0,159 a je vedena podél retenční nádrže a slouží zároveň
jako přístup na přilehlé pozemky. Osa 140 B v délce 31 m slouží jako přístup na dno retenční
nádrže SO 360.3 a odpojuje se z osy 140 A v km 0,019. Dále je součástí tohoto SO sjezd
k vrtu S57.
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SO 141 Sjezd k RN v km 2,800
Stavební objekt SO 141 řeší sjezd k retenční nádrži SO 361.2 navržený s volnou šířkou 4,0 m
a návrhovou rychlostí 20 km/h. Sjezd k retenční nádrži v délce 50 m se odpojuje z SO 153
v km 0,029 a je veden na dno retenční nádrže SO 361.2. Celková délka činí 50 m.

SO 142 Sjezd k RN v km 3,350
Stavební objekt SO 142 řeší sjezd k retenční nádrži SO 362.2 navržený s volnou šířkou 4,0 m
a návrhovou rychlostí 20 km/h. Sjezd k retenční nádrži v délce 26 m se odpojuje z SO 154
v km 0,046 a je veden na dno retenční nádrže SO 362.2. Směrový průběh sjezdu k retenční
nádrži je dán návazností na SO 154 a retenční nádrž SO 362.2. Konstrukce vozovky je uvažována jako zpevněná štěrkodrtí s celkovou tl. 350 mm.

SO 143.1 Sjezd k RN v km 6,000
Stavební objekt SO 143.1 řeší sjezd k retenční nádrži SO 363.2 navržený s volnou šířkou
4,0 m a návrhovou rychlostí 20 km/h. Sjezd k retenční nádrži v délce 130 m navazuje na sjezd
k DUN SO 363.1, který je součástí hlavní trasy SO 101 a je veden na dno retenční nádrže SO
363.2. Celková délka SO 143.1 činí 130 m. Volná šířka cesty je 4,00 m.

SO 144 Sjezd k RN v km 7,700
Sjezd z dálnice v km 7,800 SO 144 umožní příjezd k SO 365.1. – Dešťová usazovací nádrž
(DUN) v km 7,700 vpravo a k SO 365.2 Retenční nádrž v km 7,700 vpravo. Přístup do nádrží
je poklopy, které jsou osazeny v úrovni povrchu vozovky. Kategorie příjezdové komunikace je
P5,0/20. V místě DUN je komunikace rozšířena na 10 m z důvodu obsluhy zařízení.
Komunikace SO 144 je navržená jako jednopruhová komunikace, šířky 4 m v místě příjezdu
k DUN. Obslužná komunikace má šířku 10 m.
Celková délka sjezdu je 120 m.
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SO 145 Sjezd k RN v km 9,300
Sjezd SO 145 umožní příjezd k SO 366.1 – Dešťová usazovací nádrž v km 9,400 vlevo a k SO
366.2 Retenční nádrž v km 9,400 vlevo. Jedná se o sjezd z nově budované polní cesty SO
158 v km 1,320 vpravo.
DUN je umístěna pod zpevněnou plochou obslužné komunikace. Přístup do nádrží je poklopy,
které jsou osazeny v úrovni povrchu vozovky. Šířka zpevnění je 4,00 m. V místě DUN je komunikace rozšířena na 10 m z důvodu obsluhy zařízení.
Celková délka sjezdu je 93 m.

SO 146 Sjezd k RN v km 10,900
Sjezd z nově navržené sjezdu SJ1 polní cesty SO 159 umožní příjezd k SO 367.1 – Dešťová
usazovací nádrž v km 10,940 vlevo a k SO 367.2 – Retenční nádrž v km 10,940 vlevo. DUN je
umístěna pod zpevněnou plochou obslužné komunikace. Přístup do nádrží je poklopy, které
jsou osazeny v úrovni povrchu vozovky.
Šířka příjezdové komunikace je 4,00m. V místě DUN je komunikace rozšířena na 9,50 m
z důvodu obsluhy zařízení.
Celková délka sjezdu je 61 m.

SO 147 Sjezd k RN v km 11,400
Sjezd ze stávající silnice III/31521 umožní příjezd k SO 368.1 – Dešťová usazovací nádrž
v km 11,400 vlevo a k SO 368.2 Retenční nádrž v km 11,400 vlevo. DUN je umístěna pod
zpevněnou plochou obslužné komunikace. Přístup do nádrží je poklopy, které jsou osazeny
v úrovni povrchu vozovky.
Komunikace SO 147 je navržená jako jednopruhová komunikace šířky 4m a v místě příjezdu
k DUN je komunikace rozšířena na šířku 13 m.
Celková délka sjezdu je 123 m.

SO 148.1 Sjezd k RN v km 13,700
Sjezd z nově budované polní cesty SO 164.2, sloužící jako přístup na okolní pozemky, umožní
příjezd k SO 369.1 – Dešťová usazovací nádrž v km 13,700 vlevo a k SO 369.2 Retenční náEcological Consulting a. s.
www.ecological.cz
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drž v km 13,700 vlevo. DUN je umístěna pod zpevněnou plochou obslužné komunikace. Přístup do nádrží je poklopy, které jsou osazeny v úrovni povrchu vozovky.
Šířka zpevnění příjezdové komunikace je 4,00m. V místě DUN je komunikace rozšířena na
18 m z důvodu obsluhy zařízení.
Celková délka sjezdu je 119 m.

SO 148.2 Sjezd k RN a DUN v km 13,900
Sjezd z nově budované polní cesty SO 164.4, sloužící jako přístup na okolní pozemky umožní
příjezd k SO 369.3 – Dešťová usazovací nádrž v km 13,860 vlevo a k SO 369.4 Retenční nádrž v km 13,860 vlevo. DUN je umístěna pod zpevněnou plochou komunikace. Přístup do nádrží je poklopy, které jsou osazeny v úrovni povrchu vozovky.
Komunikace SO 148.2 jsou navrženy v celkové šířce 6 m i s rozšířením pro DUN a RN. Celková délka sjezdu k DUN je 22 m a délka sjezdu k RN je 24m.

SO 148.3 Sjezd k RN v km 14,300
Sjezd SO 148.3 umožní příjezd k SO 370.1 - Dešťová usazovací nádrž pro MUK Mohelnice
sever a k SO 370.2 – Retenční nádrž pro MÚK Mohelnice sever. Jedná se o sjezd z větve
112-V8 MÚK Mohelnice sever. DUN je umístěna pod zpevněnou plochou obslužné komunikace. Přístup do nádrží je poklopy, které jsou osazeny v úrovni povrchu vozovky. Šířka zpevnění
komunikace je 4,00m. V místě DUN je zpevnění komunikace rozšířena z důvodu obsluhy zařízení.
Celková délka sjezdu je 120 m.

SO 149.1 Sjezd k RN v km 16,200
Sjezd SO 149.1 umožní příjezd k SO 373.1 – Dešťová usazovací nádrž v km 16,240 vpravo a
k SO 373.2 Retenční nádrž v km 16,240. Přístup do nádrží je poklopy, které jsou osazeny
v úrovni povrchu vozovky. Šířka příjezdové komunikace je 4,00 m.
Celková délka sjezdu je 173 m.
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SO 149.2 Sjezd k RN v km 15,000
Sjezd SO 149.2 umožní příjezd k SO 372 Retenční nádrž v km 15,000 vpravo. SO se skládá
ze dvou komunikací. Příjezdová komunikace slouží k příjezdu na komunikaci obslužní. Obslužní komunikace tvoří hráz RN a umožňuje příjezd k výustnímu objektu RN.
Šířka příjezdové i obslužné komunikace je 4,00 m.
Celková délka příjezdové komunikace je 65 m a celková délka obslužné komunikace je 65 m.
SO 149.3 Sjezd k RN v km 0,460 SO 127
Sjezd SO 149.3 umožní příjezd k SO 374.1 Dešťová usazovací nádrž MÚK Mohelnice jih a k
SO 374.2 Retenční nádrž MÚK Mohelnice. Ze silnice II. třídy SO 127 se bude sjíždět sjezdem
šířky 6m SO 166.5 na komunikaci vedenou souběžně s SO 127. Část této komunikace od km
0,166709 slouží jako příjezd k DUN A RN, tedy se jedná o SO 149.3. V místě DUN je komunikace rozšířena o 9m. Komunikace je napojena kolmo na hráz So 374.2 Retenční nádrž MÚK
Mohelnice a umožní díky pojízdné hrázi příjezd k vvýústnímu objektu RN.
Šířka příjezdové komunikace je 4,00 m.
Celková délka příjezdové komunikace je 72 m.
Celková délka obslužné komunikace je 72 m.

SO 151 Přeložka polní cesty v km 0,399
Stavební objekt SO 151 řeší přeložku polní cesty v délce 498 m, navrženou v kategorii
P4,0/30. Komunikace se v ZÚ napojuje na přeložku polní cesty, která je součástí související
stavby I/35 Staré město, připojení na D35. Vedena je okem mimoúrovňové křižovatky SO 110
– MÚK s D43, pod mostními objekty SO 201 v a SO 202. Dále se napojuje na stávající polní
cestu. Polní cesta je v celém úseku navržena v kategorii P4,0/30. Volná šířka polní cesty je
4,00 m.

SO 152 Úprava polních cest pro přístup k portálu v km 1,330
Stavební objekt SO 152 zahrnuje návrh polní cesty v délce 703 m, v kategorii P4,0/30. Komunikace se v ZÚ napojuje na SO 116 – Služební sjezd k portálu v km 1,330. Vedena je nad portálem tunelového objektu SO 601, dále podél tělesa hlavní trasy SO 101 a v KÚ se napojuje
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na stávající polní cestu. Polní cesta je v celém úseku navržena v kategorii P4,0/30. Volná šířka cesty je 4,00 m.

SO 153 Úprava lesních cest pro přístup k portálu v km 2,680
Stavební objekt SO 153 zahrnuje návrh lesní cesty v délce 138 m, v kategorii 1L4,0/20. Komunikace se napojuje na stávající lesní cestu. Vedena je částečně po hrázce retenční nádrže
SO 361 a prochází pod mostním objektem SO 203. Lesní cesta je v celém úseku navržena
v kategorii 1L4,0/20, tzn. jednopruhová lesní cesta pro celoroční provoz se základní šířkou
jízdního pásu 3,00 m. Volná šířka lesní cesty je 4,00 m.

SO 154 Přeložka polní cesty v km 3,400
Stavební objekt SO 154 zahrnuje návrh přeložky polní cesty sestávající ze dvou navazujících
os, 154 A v délce 1 326 m a 154 B v délce 182 m. Návrhová kategorie polní cesty je P 4,0/30.
Volná šířka lesní cesty je 4,00 m.

SO 155 Přeložka polních cest v km 4,973
Stavební objekt SO 155 zahrnuje návrh přeložky polních cest sestávající z pěti navazujících
os, 155 A v délce 393 m, 155 B v délce 604 m, 155 C v délce 107 m, 155 D v délce 309 m a
155 E v délce 224 m. Návrhová kategorie polních cest je P 4,0/30. Volná šířka lesní cesty je
4,00 m.

SO 156 Přeložka polní cesty- Švédská cesta
V km 8,060 dochází ke křížení hlavní trasy D35 se stávající polní cestou. K obhospodařování
pozemků, které vzniknou rozdělením trasou D35, bude sloužit tato polní cesta. Polní cesta se
napojuje na stávající polní cestu. Nově bude polní cesta křížit D35 v km 7,980. Polní cesta
podchází pod mostním objektem SO 208 a leží na třech katastrálních území – Krchleby na
Moravě, Javoří u Maletína, Míroveček. Vzhledem k tomuto faktu, dojde k rozdělení polní cesty
na 3 objekty dle k.ú.
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SO 156.1 Přeložka polní cesty- Švédská cesta, část 1 v k. ú. Krchleby n Moravě
Základní kategorie silnice je P 4,0/30. Celková délka v k.ú. Krchleby na Moravě je 184 m.

SO 156.2 Přeložka polní cesty- Švédská cesta, část 1 v k. ú. Javoří u Maletína
Základní kategorie silnice je P 4,0/30. Celková délka v k. ú. Javoří u Maletína je 147,9 m.

SO 156.3 Přeložka polní cesty- Švédská cesta, část 1 v k. ú. Míroveček
Základní kategorie silnice je P 4,0/30. Celková délka v k.ú. Mírroveček je 172 m.

SO 157 Přeložka polní cesty pod SO 209
Nově navržená polní cesta v k m 9,450 se napojuje na stávající polní cestu a na nově budovanou polní cestu SO 158. Polní cesta podchází hlavní trasu dálnice (SO 209). Základní kategorie silnice je P 4,0/30.
Celková délka přeložky je 236 m.

SO 158.1 Přeložka polní cesty – Švédská cesta
V km 8,100 dochází ke křížení hlavní trasy D35 se stávající polní cestou, která lemuje hranice
katastrálních území. K obhospodařování pozemků, které vzniknou rozdělením trasy D35, bude
sloužit tato nově navržená polní cesta.
Polní cesta se napojuje kolmo na nově budovanou SO 156 a je vedena po levém okraji dálnice D35 SO 101. Ke konci úseku prochází pod mostem SO 209 a napojuje se na stávající polní
cestu. Z důvodu, že polní cesta prochází přes 3 katastrální území, je polní cesta rozdělena na
3 části podle jednotlivých katastrálních území.

SO 158.1 Přeložka polní cesty – Švédská cesta, část 2 v k.ú Krchleby na Moravě
Základní kategorie polní cesty je P 4,0/30.
Celková délka úseku je 15,9 m.
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SO 158.2 Přeložka polní cesty – Švédská cesta, část 2 v k.ú Javoří u Maletína
Kategorie je P4,0/30.
Celková délka úseku je 1 324 m.

SO 158.3 Přeložka polní cesty – Švédská cesta, část 2 v k.ú Řepová
Základní kategorie polní cesty je P 4,0/30.
Celková délka úseku je 568,6 m.

SO 159 Přeložka polní cesty pod SO 210
V km 10,660 dochází ke křížení hlavní trasy D35 se stávající polní cestou. K obhospodařování
pozemků, které vzniknou rozdělením trasou D35, bude sloužit tato nově navržená polní cesta.
Polní cesta se napojuje na stávající polní cestu a silnic III. třídy. V km 0,430 je napojený sjezd
SJ1 pro připojený stávajících komunikace a z důvodu napojení sjezdu k RN. Na tento sjezd se
napojuje v km 0,040 sjezd SJ2, který připojuje polní cestu vedenou na parcele par. čísla
780/5. Šířkové uspořádání tvoří jízdní pruh šířky 3,00 m a nezpevněné krajnice. Kategorie je
P4,0/30.
Celková délka polní cesty je 605 m, celková délka sjezdu SJ1 je 80 m, celková délka sjezdu
SJ2 je 60 m.

SO 161 Přístupy na pozemky v km 5,530
Stavební objekt SO 161 zahrnuje návrh polních cest zajišťujících přístupy na přilehlé pozemky, sestávající ze tří navazujících os. 161 A v délce 385 m, 161 B v délce 139 m a 161 C
v délce 298 m. Návrhová kategorie polních cest je P 4,0/30.

SO 162.1 Přístupy na pozemky v oblasti MÚK Maletín
Stavební objekt SO 162.1 zahrnuje návrh přeložky lesní cesty sestávající ze třech os
v délkách 162.1A 464 m, 162.1B 93 m a 162.1 C 94 m. Lesní cesty jsou navrženy v kategorii
1L4,0/20.
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SO 162.2 Přístupy na pozemky v oblasti MÚK Maletín
Stavební objekt SO 162.2 zahrnuje návrh polních cest zajišťujících přístupy na přilehlé pozemky, sestávající ze dvou os. 162.2 A v délce 277 m a 162.2 B v délce 35 m. Návrhová kategorie polních cest je P4,0/30.

SO 163 Přístupy na pozemky v k. ú. Moravičany
Tento objekt řeší přeložku polní cesty v km 17,580 – 17,940. Přeložka polní cesty je přimknuta
nově navrhovanému zemnímu tělesu hlavní trasy. Přeložka polní cesty je navržena v obdobné
kategorii jako stávající cesta, která má šířku zpevnění na úrovni 4,0 m. Základní kategorie
silnice je P 5,0/30.
Celková délka přeložky je 361 m.

SO 164 Přístupy na pozemky v k. ú. Křemačov
Tento stavební objekt se skládá ze 4 polních/přístupových cest. Polní cesta vedená pod SO
164.1 navazuje kolmo na svém začátku na přeložku silnice SO 121 a slouží pro přístup ke
stávajícímu hřbitovu a obhospodařování pozemků v km 11.760 – km 12.400 SO 101. Na svém
konci se napojuje na pozemek par. čísla 730/1. Přístupová cesta na okolní pozemky SO 164.2
se na svém začátku napojuje na přeložku silnice III/31521 SO 122 a slouží také jako přístupová cesta k sjezdu k RN SO 148.1. Obhospodařování pozemků zajistí v km 12.840 – km 13.840
SO 101. Na svém konci se napojuje na pozemek par. čísla 941/5. Polní cesta SO 164.3 se na
svém začátku napojuje kolmo na přístupovou cestu SO 164.2 a připojuje stávající cestu. Polní
cesta SO 164.4 se na svém začátku napojuje na přeložku silnice III/31521 SO 122 a slouží
také jako přístupová cesta k sjezdu k DUN SO 148.2. Na svém konci se napojuje na stávající
polní cestu. Kategorie polních cest je P4,0/30.
Celková délka SO 164.1 je 698 m.
Celková délka SO 164.2 je 1 093 m.
Celková délka SO 164.3 je 78 m.
Celková délka SO 164.4 je 87 m.
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SO 165 Přístupy na pozemky v k. ú. Podolí u Mohelnice
Z důvodu stavby SO 112 MÚK Mohelnice sever, dojde k protnutí stávající polní cesty. Pro
zajištění obsluhy pozemků je navržena nová polní cesta. Polní cesta se na svém začátku napojuje na pozemek par. čísla 675/2 a na svém konci 675/12.
Kategorie je P4,0/30.
Celková délka komunikace je 241 m.

SO 166 Přístupy na pozemky v k. ú. Mohelnice
Tento stavební objekt se skládá ze 4 polních/přístupových cest a 2 sjezdů. Sjezd SO 166.1
slouží k připojení pozemku vedeného pod par. číslem 1100/66. Sjezd je napojený kolmo na
stávající II/635. Přístupová cesta vedená pod SO 166.2 navazuje kolmo na svém začátku na
přeložku silnice SO 122 a slouží pro přístupy na pozemky rozdělené stavbou SO 101. Obhospodařování pozemků zajistí v km 15.100 – km 16.100 SO 101. Na svém konci se napojuje na
pozemek par. čísla 644/8. Přístupová cesta SO 166.3 se na svém začátku napojuje stávající
polní cestu vedenou na pozemku par. čísla 699/1. Přístupy na pozemky zajistí v km 14.720 –
km 15.100 SO 101. Na svém konci se napojuje kolmo na přeložku silnice III/31521 SO 122.
Stavbou SO 127 dojde k přetnutí stávající polní cesty na pozemku par. čísla 2527/1. Aby byl
zajištění přístup na pozemky v okolí této polní cesty, dojde k napojení obou částí rozdělené
polní cesty SO 166.4 a s O 166.6. SO 166.4 se nachází vlevo od osy SO 127 a na svém konci
se napojuje kolmo na tuto komunikaci. Polní cesta SO 166.6 je vedena vpravo od osy SO 127
a z poloviny své délky slouží také jako přístup k DUN a RN. Z tohoto důvodu je na SO 127
připojena pomocí sjezdu SO 166.5. Kategorie polních cest je P4,0/30.
Celková délka SO 166.1 je 45 m.
Celková délka SO 166.2 je 1 132 m.
Celková délka SO 166.3 je 415 m.
Celková délka SO 166.4 je 162 m.
Délka SO 166.5
Celková délka sjezdu je 30 m.
Celková délka přístupové komunikace je 272 m.
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SO 167 Sjezdy na pozemky
Tento stavební objekt řeší samostatné sjezdy z pozemních komunikací. Sjezdy zajišťují dopravní obslužnost pozemků, respektive stávajících nemovitostí.

167.1 Sjezd z OK SO 102
Jedná se o sjezd z okružní křižovatky, který zajišťuje obsluhu pozemků v nově vzniklém oku
mezi SO 112 a SO 124. Sjezd je navržen v přímém úseku. Celková délka úpravy sjezdu je 58
m. Šířka zpevnění sjezdu je 4 m.

167.2 Sjezd v km 0,240 SO 124
Jedná se o sjezd z budoucí sinice II. třídy na část původní silnice I/35. Tento sjezd bude společně se zachováním původní silnice I/35 sloužit k obsluze přilehlých pozemků. Sjezd je navržen ve směrovém oblouku R14 m. Délka osy sjezdu je 31 m. Délka úpravy je 27 m. Šířka
sjezdu je přizpůsobena šířce stávající komunikace, která je cca 8 m.

167.3 Sjezd v km 0,400 SO 124
Jedná se o úpravu stávajícího sjezdu s propustkem ke hřbitovu. Poloha sjezdu se nemění a
způsob obsluhy hřbitovu zůstane po stavbě beze změny. Délka osy sjezdu je 30 m. Délka
úpravy sjezdu je 26 m. Šířka sjezdu je navržena obdobná jako ve stávajícím stavu – 3 m.

167.4 Sjezd v km 0,550 SO 124
Jedná se o sjezd k rodinnému domu na p.č. 2/1 v k.ú. Podolí u Mohelnice. Tento sjezd je
umístěn v nároží křižovatky. Toto nároží křižovatky bude stavbou dotčeno a je nutné přistoupit
k úpravě sjezdu, aby byla zajištěna obsluha rodinného domu. Sjezd je napojen na komunikaci
přes chodník se sníženou obrubou. Směrově je sjezd navržen v protisměrných obloucích R8 a
R6 m. Délka osy sjezdu je 21 m. Délka úpravy sjezdu je 16 m. Šířka zpevnění sjezdu je 3,5 m.

167.5 Sjezdy v km 0,850 a km 0,870 SO 124
Jedná se o sjezdy k rodinnému domu situovanému na p.č. 1097/1 v k.ú. Mohelnice. Stavbou
dojde k dotčení stávajících sjezdů, které musejí být upraveny. Sjezdy jsou navrženy v přímé a
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budou provedeny přes přilehlý chodník tak, jako je tomu ve stávajícím stavu. Délka sjezdů je
4m a 5m. Šířka zpevnění sjezdů je na úrovni 6 m.

167.6 Sjezd v km 0,645 SO 127
Jedná se o nový sjezd na pozemek s propustkem. Tento sjezd nahrazuje přístup na pozemek
p.č. 2524/22 v k.ú. Mohelnice. Sjezd je po projednání s vlastníkem pozemku situován v blízkosti navržené okružní křižovatky, při zachování bezpečného připojení vozidel na přilehlou
komunikaci, z důvodu zachování využitelnosti předmětného pozemku k budoucímu rozvoji.
Sjezd je na pozemní komunikaci připojen kolmo a nachází se v přímém úseku. Délka osy
sjezdu je 17,5m. Délka úpravy sjezdu je 15 m. Šířka zpevnění sjezdu je 4,0 m.

167.7 Sjezd v km 0,037 SO 128
Jedná se o úpravu stávajícího sjezdu s propustkem k oplocenému areálu na p.č. 2561/2 v k.ú.
Mohelnice. Jedná se o oplocený areál přiléhající D35 cca v km 16,860-17,000. Sjezd je napojen na SO 128 kolmo a sjezd je navržen v přímé. Délka osy sjezdu je 14m. Délka úpravy sjezdu je 10 m. Šířka zpevnění sjezdu je 5,0m.

167.8 Sjezd v km 0,132 SO 128
Jedná se o úpravu sjezdu na okolní polní pozemky v k.ú. Loštice. Sjezd je napojen na SO 128
kolmo a je v přímém úseku. Délka osy sjezdu je 25m. Délka úpravy sjezdu je 20m. Šířka
zpevnění sjezdu je 4,0 m.

167.9 Sjezd v km 0,148 SO 128
Jedná se o úpravu stávajícího sjezdu s propustkem na místní komunikaci v městské části
Horní Krčmy. Organizace dopravy nebude úpravou sjezdu dotčena. Sjezd se napojuje na SO
128 pod úhlem 70 stupňů, tak jak je tomu ve stávajícím stavu. Nároží sjezdu jsou upraveny
tak, aby vozidlo vyjíždějící ze sjezdu mohlo zaujmout kolmou pozici před připojením na SO
128. Délka osy sjezdu je 22 m. Délka úpravy sjezdu je 18 m. Šířka zpevnění sjezdu je 2,8 m.
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167.10 Sjezd v km 0,140 SO 129
Jedná se o úpravu sjezdu s propustkem na okolní polní pozemky v k.ú. Loštice. Sjezd je napojen na SO 129 kolmo a je v přímém úseku. Délka osy sjezdu je 13 m. Délka úpravy sjezdu
je 9m. Šířka zpevnění sjezdu je 4,0 m.

SO 171 Provizorní komunikace na sil. I/35 - část I
Tento stavební objekt řeší provizorní komunikaci na stávající silnici I/35, která bude dotčena
stavbou D35 Staré Město – Maletín. Při výstavbě SO 112 a SO 107 bude nutné zajistit provizorní vedení dopravy tak, aby bylo umožněno provést stavební činnost v této lokalitě. Provizorní komunikace, která je předmětem tohoto stavebního objektu je vedena jižně od stávající
silnice I/35. Provizorní komunikace přetíná také stávající komunikaci vedoucí do obce Podolí u
Mohelnice.
Základní šířka zpevnění provizorní komunikace je 6,5 m a návrhové prvky odpovídají návrhové rychlosti 40 km/h.
Celková délka úpravy komunikace je 388 m.

SO 172 Provizorní komunikace na sil. I/35 - část II
Při výstavbě SO 124, SO 149.2, SO 226 a dalších navazujících objektů bude nutné zajistit
provizorní vedení dopravy tak, aby bylo umožněno provést stavební činnost v této lokalitě.
Provizorní komunikace, která je předmětem tohoto stavebního objektu je vedena severně od
stávající silnice I/35.
Základní šířka zpevnění provizorní komunikace je 6,5 m a návrhové prvky odpovídají návrhové rychlosti 40 km/h.
Celková délka úpravy komunikace je 243 m.

SO 173 Provizorní komunikace na sil. I/35 - část III
Při výstavbě SO 124, SO 226 a dalších navazujících objektů bude nutné zajistit provizorní
vedení dopravy tak, aby bylo umožněno provést stavební činnost v této lokalitě. Provizorní
komunikace, která je předmětem tohoto stavebního objektu je vedena severně od stávající
silnice I/35. Základní šířka zpevnění je 6,5 m.
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Celková délka úpravy je 231 m.

SO 186 Stavební úpravy komunikace před, při a po stavbě
Tento stavební objekt řeší, mimo jiné, využití postupně budovaného tělesa dálnice D35 jako
přístupové cesty na staveniště.

SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení
Svislé dopravní značení
Značka umístěná nad vozovkou: Spodní okraj značky včetně dodatkové tabulky bude nad
nejvyšším bodem vozovky nejméně: – 5,2 m u dálnic a silnic I. třídy, – 5,0 m u ostatních pozemních komunikací. U značek prosvětlených nebo osvětlených vnějším světelným zdrojem
se uvedená hodnota zvyšuje na 5,35 m.

SO 190.2 Portály pro dopravní značení
„Portál" – nosná konstrukce, na které jsou upevněny značky/zařízení nad volnou šířkou vozovky, středním dělicím pásem nebo nezpevněnou krajnicí. Tyto konstrukce zahrnují, pokud
není dále uvedeno jinak, všechny obdobné konstrukce – poloportály, dvojité poloportály, konzoly, portály se třemi stojkami přes celou šíři směrově rozdělené komunikace apod. Portály
dopravního značení pro tunel Maletín jsou umístěny v:







km 0,710 vpravo
km 0,910 vpravo
km 1,110 vpravo
km 3,120 vlevo
km 3,320 vlevo
km 3,520 vlevo

Ostatní portály a obdobné konstrukce, pokud budou potřeba (např. u křižovatek, atd.) budou
specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace.
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SO 196 Portály, stavební úpravy a konstrukce pro elektronické mýto na D35
Stávající portálová konstrukce pro elektronické mýto v km 17,255 by měly být stavebně upravena. Vzhledem ke změně mýtného systému lze očekávat, že v době stavby D35 zde již mýtná brána nebude a odpadne potřeba její úpravy.

Mostní objekty

Tab. 6 Mostní objekty a zdi
SO

Název stavebního objektu

201

Most na D35 v km 0,117 v MÚK Staré Město-východ

201

Most na větvi MÚK Staré Město-východ v km 0,400 přes Bílý potok

202

Most na D35 v km 0,446 přes Bílý potok

203

Most na D35 v km 2,819 přes údolí potoka u Starého Maletína

204

Most na D35 v km 3,403 pro migraci velkých živočichů

205

Estakáda na D35 v km 4,231 přes silnici III/31518

206

Most na D35 v km 5,510 přes přeložku lesní cesty a biokoridor

207

Most na D35 v km 6,210 přes potok v rokli pod Skalníkem

208

Most na D35 v km 7,992 přes přeložku polní cesty

209

Most na D35 v km 9,499 přes polní cestu

210

Most na D35 v km 11,057 přes údolí

211

Most na D35 v km 13,704 přes sil. III/31521

212

Most na D35 v km 13,880 přes potok Mírovka

213

Most na D35 v km 16,395 přes stezku pro pěší

214

Most na D35 v km 16,580 přes potok Újezdka

215

Most na D35 v km 16,805 přes sil. II/644

221

Nadjezd přes D35 v km 4,937 na přeložce Švédské cesty

222

Nadjezd přes D35 v km 6,831 v MÚK Maletín

223

Nadjezd v km 12,405 na přeložce silnice III/31521

224

Nadjezd v km 14,047 na větvi MÚK Mohelnice-sever

225

Nadjezd v km 14,267 na přeložce silnice I/44

226

Nadjezd v km 15,077 na přeložce silnice II/635
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SO

Název stavebního objektu

227

Nadjezd v km 17,394 na MÚK Mohelnice-jih

231

Most na větvi V2 přes potok Mírovka

232

Most na větvi V4 přes potok Mírovka

233

Most na větvi V6 přes potok Mírovka

234

Most na větvi V6 přes větev V2

240

Oprava mostů 35-115B1 a 644-010

241

Most na II/635 přes stezku pro pěší

242

Most přivaděči Mohelnice-jih přes potok Újezdka

250

Zárubní zeď větve 112-V2

SO 201 Most na D35 v km 0,117 v MÚK Staré Město-východ
Nosná konstrukce mostu (levého i pravého) bude tvořena spřaženým ocelobetonovým nosníkovým roštem.









délka přemostění: kolmá – 31,68 m, šikmá – 36,28 m
délka nosné konstrukce: 39,49 m
délka mostu: 55,85 m
rozpětí pole: 38,0 m
šířka mostu: 30,40 m
výška mostu (max.): 9,61 m (v ose příkopu u O2)
volná výška pod mostem: 5,036 m
plocha mostu: 1196,70 m2

SO 201.v Most na větvi MÚK Staré Město-východ v km 0,400 přes Bílý potok (levý most)
Pravý most bude realizován v rámci akce „I/35 Staré Město – připojení na D35". Dostavba
levého mostu proběhne v rámci výstavby dálnice D35 Staré Město – Mohelnice a most bude
převádět větev MÚK Staré Město-východ (SO 110). Nosná konstrukce mostu bude tvořena
prefabrikovanými předpjatými hlavními nosníky, spřaženými s monolitickou ŽB deskou mostovky.







délka přemostění: kolmá – 33,072 m, šikmá – 43,172 m
délka nosné konstrukce: 46,828 m
délka mostu: 61,671 m
rozpětí pole: 2 x 22,5 m
šířka mostu: 27,150 m
výška mostu (max.): cca 8,62 m (v korytě Bílého potoka)
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 plocha mostu: 580,67 + 686,03 = 1266,70 m2

SO 202 Most na D35 v km 0,446 přes Bílý potok
Most převádí směrově rozdělenou čtyř pruhovou pozemní komunikaci (dálnice D35)
v návrhové kategorii D26,0/130 v úseku D35 Staré Město – Mohelnice (3510 a 3511). Mostním polem č. 1 prochází přeložka SO 151 polní cesty, jejíž původní trasa byla v kolizi se stavbou dálnice D35. Tato cesta vede z polí u obce Dětřichov u Moravské Třebové směrem do
této obce. V současném stavu teče mostním polem č. 2 Bílý potok úzkým, nezpevněným korytem v mělkém údolí směrem z Kančího dolu do Kunčinského potoka, jehož je levostranným
přítokem. Nosná konstrukce mostu (levého i pravého) bude tvořena spřaženým ocelobetonovým dvoutrámem, dvojice ocelových hlavních nosníků se spřaženou železobetonovou deskou
mostovky.
délka přemostění: 124,20 m
délka nosné konstrukce: 127,80 m
délka mostu: 144,10 m
Rozpětí pole: 39,0 + 48,0 + 39,0
výška mostu (max.): cca 18,22 m (nad dnem Bílého potoka v poli č. 2)
šířka mostu: 29,10 m
volná výška pod mostem: 9,28 m (nad SO 151), cca 15,25 m (nad dnem Bílého potoka
v poli č. 2)
 plocha mostu: 3706,20 m2








SO 203 Most na D35 v km 2,819 přes údolí potoka u Starého Maletína
Most převádí směrově rozdělenou čtyř pruhovou pozemní komunikaci (dálnice D35)
v návrhové kategorii D26,0/130 v úseku D35 Staré Město – Mohelnice (3510 a 3511). Most
překračuje údolí potoka u Starého Maletína ve, kterém se nachází několik stávajících a nově
navržených překážek. V mostním poli č. 2 se nachází stávající nezpevněná lesní cesta, která
bude po skončení stavby uvedena do původního stavu. Mostním polem č. 3 prochází stávající
lesní cesta vedoucí ze Starého Maletína směrem na sever do lesů. Jelikož tato cesta je v kolizi
s nově navrženou retenční nádrží (SO 360.2), která se také nachází v mostním poli č. 3, bude
tato cesta přeložena v rámci SO 153. Dále podél této stávající lesní cesty teče nezpevněným
korytem bezejmenný potok, který v místě SO 203 vytváří mokřad. Tento potok teče do rybníka
Martiňák (Starý Maletín) z lesů na sever od Starého Maletína a následně je pravostranným
přítokem potoka Mírovka. Mostním polem č. 5 vedou stávající lesní cesty vedoucí ze Starého
Maletína směrem na sever do lesů. Protože je nutné zajistit přístup vozidel IZS
k Olomouckému portálu tunelu Maletín SO 601, je navržena úprava lesní cesty až do Starého
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Maletína v rámci SO 117. Vzhledem k odsazení jízdních pásů jsou směrové poměry levého a
pravého mostu mírně odlišné.
Přemostění se skládá ze dvou samostatných nosných konstrukcí, z nichž každá převádí jeden
dopravní směr dálnice D35 přes údolí bezejmenného potoka. Protože jsou tubusy blízkého
tunelu Maletín od sebe rozestoupeny víc, než je běžný odstup jízdních pásů v trase dálnice,
jsou i nosné konstrukce (levá a pravá) vzájemně odsazené. Zrcadlo (mezera) mezi vnitřními
římsami má proměnnou šířku v rozmezí 7 850 – 16 045 mm.
délka přemostění: 172,000 m (pravý most), 172,571 m (levý most)
délka mostu: 188,200 m (pravý most), 189,671 m (levý most)
rozpětí pole – pravý most: 24,000 + 30,000 + 2x 33,000 + 30,000 + 24,000 m
rozpětí pole – levý most: 24,097 + 30,113 + 33,113 + 33,103 + 30,084 + 24,061 m
šířka mostu: 38,150 ~ 46.345 m
výška mostu (max.) – pravý most: cca 26,21 m (pole č. 4, nad dnem vodoteče)
výška mostu (max.) – levý most: cca 25,79 m (pole č. 4, nad dnem vodoteče)
volná výška pod mostem – pravý most: 14,190 m (pole č. 2, stávající lesní cesta)
20,720 m (pole č. 3, nade dnem retenční nádrže SO 361.2) 19,040 m (pole č. 3,
v kritickém bodě podjezdu SO 153) 24,050 m (pole č. 4, nade dnem vodoteče)
13,495 m (pole č. 5, v kritickém bodě podjezdu SO 117)
 volná výška pod mostem – levý most: 14,955 m (pole č. 2, stávající lesní cesta)
20,740 m (pole č. 3, nade dnem retenční nádrže SO 361.2) 19,060 m (pole č. 3,
v kritickém bodě podjezdu SO 153) 23,830 m (pole č. 4, nade dnem vodoteče)
11,080 m (pole č. 5, v kritickém bodě podjezdu SO 117)
 plocha mostu: 5326,31 m2









204 Most na D35 v km 3,403 pro migraci velkých živočichů
Most je situován v extravilánu severně od Starého Maletína. Lokalitu v místě mostu SO 204
tvoří hustý les v lokalitě „Na Mokřinách" východně od bývalého lomu. Tato oblast je migračně
významná pro velké živočichy a pod mostem prochází důžitá trasa migrace velkých savců.
Nosná konstrukce mostu (levého i pravého) bude tvořena prefabrikovanými předpjatými betonovými nosníky tvaru „T" se spřaženou monolitickou železobetonovou deskou mostovky. Nosná konstrukce bude integrovaná se spodní stavbou (tuze vetknutá do krajních opěr) tj. bez
ložisek a mostních závěrů.
Terén před opěrou O1 bude zpevněný kamennou dlažbou do betonu v šířce 1,0 m dle VL-4
č. 206.03, před opěrou 02 bude příkop přemosťované lesní cesty SO 154 vymodelován
v opevnění z kamenné dlažby do betonového lože. Terén pod mostem bude v rámci terénních
úprav vymodelován odřezem tak, aby byla v celé délce podchodu pod mostem dodržena navržená podchozí výška 6,0 m v migračním profilu. Na jižní straně mostu vznikne upravený
terén přisypáním s navázáním na stávající terén ve sklonu 1:2,5. Na severní straně mostu
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vznikne upravený terén zářezem do stávajícího terénu s navázáním na stávající terén ve sklonu 1 : 2,5. Podélný sklon upraveného terénu pod mostem (kolmo k ose D35) bude 5,0 %,
příčný sklon upraveného terénu bude kopírovat sklon stávajícího terénu v ose D35. Zhruba
5,0 m před opěrou 01 bude na upraveném terénu vytvořeno úžlabí, aby se případná stékající
voda nedržena u opěry. Plocha pod mostem v migračním profilu bude ponechána v maximální
možné míře v přirozeném charakteru. Náhradní výsadba se však nepředpokládá. Předpokládá
se, že bude plocha pod mostem celoplošně, s přesahem 0,5 m za průmět vnějších hran říms
mostu, opatřena vrstvou válcovaného štěrkopísku.









délka přemostění: 26,00 m
délka nosné konstrukce: 31,00 m
délka mostu: 43,614 m
rozpětí pole: 29,0 m
šířka mostu: 29,40 m
výška mostu (max.): 8,684 m (v nejnižším místě migračního profilu poblíž O1)
volná výška pod mostem: 4,41 m (nad SO154); 6,14 m (v místě migračního profilu)
plocha mostu: 908,30 m2

SO 205 Estakáda na D35 v km 4,231 přes silnici III/31518
Most převádí směrově rozdělenou čtyř pruhovou pozemní komunikaci (dálnice D35)
v návrhové kategorii D26,0/130 v úseku D35 Staré Město – Mohelnice (3510 a 3511). Mostním polem č. 3 prochází přeložka SO 154 polní cesty, jejíž původní trasa byla v kolizi s pilířem
P2. Tato cesta vede od silnice III/31518 do polí u obce Maletín pod vrcholem Jahodnice
k rybníku podél remízku. Tímto remízkem teče bezejmenný potok nezpevněným korytem
z malého rybníčku, který se nachází v remízku, do většího rybníku poblíž obce Maletín.
V mostními poli č. 7 se nachází nezpevněné koryto lemované stromy vyústěné do rybníka
poblíž obce Maletín. V mostním poli č. 8 vede stávající silnice III/31518, která bude zachována.
Nosná konstrukce mostu (levého i pravého) bude tvořena spřaženým ocelobetonovým dvoutrámem, dvojice ocelových hlavních nosníků se spřaženou železobetonovou deskou mostovky.
Terén před opěrami bude zpevněný kamennou dlažbou do betonu dle VL-4 č. 206.03, před
opěrami budou servisní lavičky šířky 0,75 m, směrem ke stávajícímu terénu bude lavička navazovat opevněným svahem ve sklonu 1 : 1,5. Pruh svahových kuželů podél mostních křídel
bude zpevněný kamennou dlažbou do betonu v šířce 0,50 m. Plocha nad základy pilířů bude
do vzdálenosti min. 2,0 m od líců pilířů zpevněna kamennou dlažbou do betonového lože.
Ostatní plocha pod mostem bude ponechána v maximální možné míře v přirozeném charakteEcological Consulting a. s.
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ru, který měla před stavbou. Náhradní výsadba se však nepředpokládá. Ve vybraných místech
(případně celoplošně) bude plocha pod mostem, s přesahem 0,50 m za průmět vnějších hran
říms mostu, opatřena vrstvou válcovaného štěrkopísku. Koryta stávajících bezejmenných potoků v mostním poli č. 3 a č. 7 budou dotčena výstavbou mostu SO 205. Přeložky koryt nejsou
navržena. Uvedení potoků do původního stavu bude realizováno v rámci mostu SO 205, samostatné SO nejsou zavedeny. Jedná se zejména o vyčištění koryt a odstranění případných
odpadů a vytěžené zeminy ze stavby.
délka přemostění: 484,20 m
délka nosné konstrukce: 487,80 m
délka mostu: 503,50 m
rozpětí pole: 39,0 + 4x 48,0 + 3x 54,0 +51,0 + 42,0 m
šířka mostu: 29,40 m
výška mostu (max.): cca 21,96 m (nad dnem potoka v poli č. 7)
volná výška pod mostem: 6,36 m (nad SO154); 14,03 m (nad dnem potoka v poli č. 3);
18,69 m (nad dnem potoka v poli č. 7); 11,91 m (nad silnicí III/31518)
 plocha mostu: 14 292,54 m2








SO 206 Most na D35 v km 5,510 přes přeložku lesní cesty a biokoridor
Most převádí směrově rozdělenou čtyř pruhovou pozemní komunikaci (dálnice D35)
v návrhové kategorii D26,0/130 v úseku D35 Staré Město – Mohelnice (3510 a 3511). Mostním polem č. 2 prochází biokoridor lokálního významu šířky 20,00 m a výšky minimálně
5,00 m. Mostním polem č. 3 je navržena polní cesta v rámci SO 161, která bude zajišťovat
přístup na přilehlé pozemky. Nosná konstrukce mostu (levého i pravého) bude tvořena předpjatou monolitickou betonovou deskovou konstrukcí. Terén před opěrami bude zpevněný kamennou dlažbou do betonu dle VL-4 č. 206.03, před opěrami budou servisní lavičky šířky
0,750m, směrem ke stávajícímu terénu bude lavička navazovat opevněným svahem ve sklonu
1:1,5. Pruh svahových kuželů podél mostních křídel bude zpevněný kamennou dlažbou do
betonu v šířce 0,50 m. Plocha nad základy pilířů bude do vzdálenosti min. 2,0 m od líců pilířů
zpevněna kamennou dlažbou do betonového lože. Ostatní plocha pod mostem bude ponechána v maximální možné míře v přirozeném charakteru, který měla před stavbou. Náhradní
výsadba se však nepředpokládá. Ve vybraných místech (případně celoplošně) bude plocha
pod mostem, s přesahem 0,50 m za průmět vnějších hran říms mostu, opatřena vrstvou válcovaného štěrkopísku. Plocha biokoridoru v mostním poli č. 3 bude ponechána v maximální
možné míře v přirozeném charakteru, který měla před stavbou, případně upravena dle požadavků TP 180.
 délka přemostění: 58,20 m
Ecological Consulting a. s.
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délka nosné konstrukce: 61,80 m
délka mostu: 82,10 m
rozpětí pole: 39,0 + 48,0 + 39,0 m
šířka mostu: 29,40 m
výška mostu (max.): cca 18,22 m (terén cca v ose biokoridoru)
volná výška pod mostem: 5,53 m (nad SO 161)
plocha mostu: 1810,74 m2

207 Most na D35 v km 6,210 přes potok v rokli pod Skalníkem
V současném stavu teče bezejmenný potok nezpevněným korytem v hluboké rokli směrem
z vrcholu Skalník do údolí potoka Jahodná, jehož je pravostranným přítokem. Mostními poli
č. 3 a č. 5 prochází stávající lesní cesta vedoucí z polí u obce Javoří směrem dolů do údolí
potoka Jahodná. Ze severu cesta podchází navržený most v poli č. 5, na jih od mostu se stáčí
směrem na sever, podchází most v poli č. 3 a pokračuje severním směrem k potoku Jahodná.
Protože je trasa stávající cesty v kolizi s pilíři nového mostu, je v rámci objektu SO 162.1 navržena její přeložka. Nosná konstrukce mostu (levého i pravého) bude tvořena spřaženým ocelobetonovým dvoutrámem, dvojice ocelových hlavních nosníků se spřaženou železobetonovou
deskou mostovky. Terén před opěrami bude zpevněný kamennou dlažbou do betonu dle VL-4
č. 206.03, před opěrami budou servisní lavičky šířky 0,75 m, směrem ke stávajícímu terénu
bude lavička navazovat opevněným svahem ve sklonu 1:1,5. Pruh svahových kuželů podél
mostních křídel bude zpevněný kamennou dlažbou do betonu v šířce 0,50 m. Plocha nad základy pilířů bude do vzdálenosti min. 2,0 m od líců pilířů zpevněna kamennou dlažbou do betonového lože. Ostatní plocha pod mostem bude ponechána v maximální možné míře
v přirozeném charakteru, který měla před stavbou. Náhradní výsadba se však nepředpokládá.
Ve vybraných místech (případně celoplošně) bude plocha pod mostem, s přesahem 0,50 m za
průmět vnějších hran říms mostu, opatřena vrstvou válcovaného štěrkopísku. Koryto stávajícího bezejmenného potoka v mostním poli č. 3 bude dotčeno výstavbou mostu SO 207. Přeložka koryta potoka není navržena. Uvedení potoka do původního stavu bude realizováno
v rámci mostu SO 207, samostatný SO není zavedený. Jedná se zejména o vyčištění koryta a
odstranění případných odpadů a vytěžené zeminy ze stavby. Na vybraných místech bude koryto (svahy rokle) opatřeno kamennou rovnaninou nebo kamennou dlažbou pro vodní stavby
do betonu, zejména tam kde by hrozily případné sesuvy příkrých svahů rokle. Realizace opěrných konstrukcí se nepředpokládá.
 délka přemostění: 223,00 m
 délka nosné konstrukce: 226,60 m
 délka mostu: 247,90 m
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rozpětí pole: 30,0 + 39,0 + 57,0 + 54,0 + 45,0 m
šířka mostu: 29,40 m
výška mostu (max.): 43,64 m (nad dnem potoka)
volná výška pod mostem: 40,20 m (nad dnem potoka); 35,70 m (nad SO 162.1)
plocha mostu: 6639,38 m2

SO 208 Most na D35 v km 7,992 přes přeložku polní cesty
V mostním poli č. 1 se předpokládá migrační trasa (biokoridor). Mostním polem č. 2 prochází
přeložka stávající polní cesty SO 156 v návrhové kategorii P4/30. Most je navržen jako dvoupolový přímo pojížděný železobetonový rám. Horní příčel rámu je v příčném řezu konstantní
tloušťky s náběhy v místě krajní a střední stěny. Vnitřní stěna je vylehčena s otvory pro zlepšení světlosti migrační trasy. Návrh rozpětí a výšky nosné konstrukce vychází z charakteru
překážky polní cesty a z požadavků na migraci. Založení mostu se předpokládá plošné. Terén
pod mostem bude na polní cestě zpevněn. V migrační trase zpevnění provedeno nebude.








délka přemostění: 20,80 m
délka nosné konstrukce: 22,80 m
délka mostu: 42,10 m
šířka mostu: 36,90 m
výška mostu (max.): 7,13 m (nade dnem příkopu)
volná výška pod mostem: min. 5,20 m (nad SO 156)
plocha mostu: 814,00 m2

SO 209 Most na D35 v km 9,499 přes polní cestu
V mostním poli č. 1 se nachází přeložka stávající polní cesty SO 157 v návrhové kategorii
P4/30. V mostních polích č. 2 a č. 3 se předpokládá převedení blízkého regionálního biokoridoru RBK 903. Mostním polem č. 4 prochází polní cesta SO 158 v návrhové kategorii P4/30.
Terén pod mostem bude zpevněn pomocí válcované štěrkodrti. V místě biokoridoru zpevnění
provedeno nebude.








délka přemostění: 137,80 m
délka nosné konstrukce: 142,70 m
délka mostu: 156,60 m
šířka mostu: 36,90 m
výška mostu (max.): 11,10 m nad terénem
volná výška pod mostem: 4,56 (nad SO 157) min. 5,38 (nad SO 158)
plocha NK mostu: 4423,70 m2
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SO 210 Most na D35 v km 11,057 přes údolí
Mostními poli č. 2 a č. 4 prochází přeložka stávající polní cesty SO 159 v návrhové kategorii
P4/30. V mostním poli č. 6 se nachází stávající silnice III/31522 kategorie S 6,5. V mostním
poli č. 9 se nachází Řepovský potok a jeho niva. V mostních polích č. 11 a č. 12 se předpokládá převedení dálkového migračního biokoridoru DMK 519.
Most je navržen jako spojitá monolitická konstrukce z dodatečně předepjatého betonu. Terén
pod mostem bude zpevněn pomocí válcované štěrkodrti. V místě biokoridoru zpevnění provedeno nebude.
délka přemostění: 681,60 m
délka nosné konstrukce: 687,00 m
délka mostu: 703,40 m
rozpětí polí: 42,0 + 10 x 60,0 + 42,0 m
šířka mostu: 36,75 m
výška mostu (max.): 41,36 m nad dnem potoka
volná výška pod mostem: min. 7,04 m, (nad SO 159, pole č. 2) min. 14,15 m (nad SO
159, pole č. 4) min. 17,44 m (nad III/31522)
 plocha NK mostu: 23804,60 m2








SO 211 Most na D35 v km 13,704 přes sil. III/31521
Most převádí směrově rozdělenou čtyř pruhovou pozemní komunikaci (dálnice D35)
v návrhové kategorii D26,0/130 a větve V1 a V3, MÚK Mohelnice-sever. Mostním otvorem
prochází přeložka stávající silnice III/31521 SO 122 v návrhové kategorii S6,5/60. Most je navržen jako jednopolový, přímo pojížděný železobetonový rám. Terén pod mostem nebude
zpevněn na migračních trasách (nezpevněná krajnice).









délka přemostění: 9,50 m
délka nosné konstrukce: 11,50 m
délka mostu: 51,30 m
rozpětí pole: 10,50 m
šířka mostu: 65,02 m
výška mostu (max.): 6,00 m (nad SO 122)
volná výška pod mostem: min. 4,78 m (nad SO 122)
plocha NK mostu: 651,40 m2

SO 212 Most na D35 v km 13,880 přes potok Mírovka
Most převádí směrově rozdělenou čtyř pruhovou pozemní komunikaci (dálnice D35)
v návrhové kategorii D26,0/130 s klesajícím pruhem a souběžné komunikace pro větvě V1,
V5, V3 a V9. V mostním poli č. 1 se nachází cyklostezka SO 137, která je vedená po stávající
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hrázce přeložky toku Mírovka SO 320. V mostním poli č. 2 se nachází přeložka toku Mírovka
SO 320. V prostoru pod mostem se v souběhu s tokem Mírovky nachází lokální biokoridor.
Most je navržen jako spojitá monolitická konstrukce z dodatečně předepjatého betonu. Terén
pod mostem bude zpevněn pomocí štěrkodrti. V místě biokoridoru zpevnění provedeno nebude.









délka přemostění: 51,20 m
délka nosné konstrukce: 54,60 m
délka mostu: 64,90 m
rozpětí polí: 16,0 + 21,0 + 16,0 m
šířka mostu: 59,49 m
výška mostu (max.): 7,1 m nad dnem potoka
volná výška pod mostem: min. 4,95 (nad s O 320) min. 3,25 (nad SO 137)
plocha NK mostu: 2876,9 m2

SO 213 Most na D35 v km 16,395 přes stezku pro pěší
Mostním otvorem prochází cyklostezka Dolní Krčmy SO 134. Most je navržen jako jednopolový přímo pojížděný železobetonový rám. Terén pod mostem bude zpevněn.









délka přemostění: 4,00 m
délka nosné konstrukce: 5,20 m
délka mostu: 18,30 m
rozpětí polí: 4,60 m
šířka mostu: 29,40 m
výška mostu (max.): 3,92 m nad SO 134 min.
volná výška pod mostem: min. 2,94 (nad SO 134)
plocha NK mostu: 146,40 m2

SO 214 Most na D35 v km 16,580 přes potok Újezdka
Most převádí dálnici D35 a silnici II/635 SO 125 v návrhové kategorii S 9,5/70.







délka přemostění: 5,0 m
délka nosné konstrukce: 7,10 m
šířka mostu: 55,15 m
výška mostu (max): 3,24 m (nade dnem potoka SO 321)
volná výška pod mostem: 2,50 m
plocha mostu: 388,0 m2
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SO 215 Most na D35 v km 16,805 přes sil. II/644
Na mostě jsou navrženy protihlukové stěny výšky 5,0 m SO 769 vlevo a SO 770 vpravo. Přemosťovanou překážkou je přeložka stávající silnice II/644 (SO 125), návrhová kategorie MS/9,0/50. Minimální hodnota požadované podjezdné výšky pod obrysem přetvořené konstrukce
mostu SO 215 činí: 4,8 + 0,15 + min. 0,20 = 5,15m. Šířka komunikace mezi obrubami pod
mostem je 13,90 m. Trasa silnice II/644 (SO 125) se pod mostem SO 215 nachází ve směrové
přímé s navazujícím směrovým obloukem a křižovatkou s větví D35. Křížení osy D35 přeložkou silnice II/644 (SO 125) se nachází ve staničení km 16,789 362.








délka přemostění: 18,40 m
délka nosné konstrukce: 21,30 m
rozpětí pole: 19,90 m
šířka mostu: 15,25 m (levý most směr Pardubice), 14,25 m (pravý most směr Olomouc)
výška mostu (max.): 6,81 m (nad povrchem silnice II/644 SO 125)
volná výška pod mostem: 5,150 m
plocha mostu: 4 423,7 m2

SO 221 Nadjezd přes D35 v km 4,937 na přeložce Švédské cesty
Nadjezd převádí pozemní komunikaci, která je přeložkou Švédské cesty (SO 155). Tato komunikace začíná v obci Maletín, mimoúrovňově kříží nad zářezem dálnice D35 (SO 101)
a napojuje se na komunikaci III/31518 v oblasti pod vrcholem Jahodnice. Přeložka polní cesty
je navržena v kategorii P4,0/30. Nosná konstrukce mostu bude tvořena dvěma svařovanými
ocelovými nosníky tvaru „I" se spřaženou monolitickou železobetonovou deskou mostovky.









délka přemostění: 31,00 m
délka nosné konstrukce: 35,00 m
délka mostu: 62,457 m
rozpětí pole: 33,00 m
šířka mostu: 5,60 m
výška mostu (max.): 13,46 m
volná výška pod mostem: 9,593 m (nad SO101)
plocha mostu: 196,00 m2

SO 222 Nadjezd přes D35 v km 6,831 v MÚK Maletín
Nadjezd převádí směrově nerozdělenou dvou pruhovou pozemní komunikaci, která je přeložkou komunikace III/31519 (SO 120). Tato komunikace mimoúrovňově kříží v zářezu dálnice
D35 (SO 101) v MÚK Maletín a spojuje obce Krchleby a Javoří. Přeložka silnice je navržena
v kategorii S6,5/90. Nosná konstrukce mostu bude tvořena 4 svařovanými ocelovými nosníky
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tvaru „I" se spřaženou monolitickou železobetonovou deskou mostovky. Terén před opěrami
bude zpevněný kamennou dlažbou do betonu dle VL-4 č. 206.03, tj. revizní lavička šířky
0,75 m a část svahu.









délka přemostění: 38,00 m
délka nosné konstrukce: 42,00 m
délka mostu: 62,95 m
rozpětí pole: 40,00 m
šířka mostu: 8,10 m
výška mostu (max.): 9,168 m (v ose příkopu u 02)
volná výška pod mostem: 6,037 m (nad S0101)
plocha mostu: 340,20 m2

SO 223 Nadjezd v km 12,405 na přeložce silnice III/31521
Most převádí přeložku silnice III/31521 (SO 121) v návrhové kategorii S6,5/60, která spojuje
obce Křemačov a Řepová. Dále přemosťuje směrově rozdělenou čtyř pruhovou pozemní komunikaci SO 101 (dálnice D35) v návrhové kategorii D26,0/130 v úseku D35 Staré Město –
Mohelnice (3510 a 3511). Most je navržen jako spojitá monolitická konstrukce z dodatečně
předepjatého betonu. Terén pod mostem bude zpevněn pomocí lomového kamene do betonu.








délka přemostění: 54,7 m
délka nosné konstrukce: 58,9 m
rozpětí pole: 28,0 + 29,0 m
šířka mostu: 8,10 m
výška mostu (max.): 8,41 m (nad terénem)
volná výška pod mostem: 5,16 m (SO 112_V 1)
plocha mostu: 441,8 m2

SO 224 Nadjezd v km 14,047 na větvi MÚK Mohelnice-sever
Most převádí větev V2 dálnice D35 (SO 112_V2) v návrhové kategorii S7,25/70 ve směru
Olomouc. Dále přemosťuje ve třetím a čtvrtém poli větev V1 dálnice D35 (SO 112_V1).
V pátém poli přemosťuje větev V3 dálnice D35 (SO 112_V3). Most je navržen jako spojitá monolitická konstrukce z dodatečně předepjatého betonu. Terén pod mostem bude zpevněn pomocí válcované štěrkodrti. Na svazích násypů bude provedeno zpevnění kámen do betonu.






délka přemostění: 147,5 m
délka nosné konstrukce: 178,0 m
rozpětí pole: 27,0 + 33,0 + 33,2 + 33,0 + 23,0 m
šířka mostu: 9,60 m
výška mostu (max.): 12,30 m (nad terénem)
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 volná výška pod mostem: 5,28 m (nad SO 112_V 1), 5,31 m (nad SO 101), 6,15 m (nad
SO 112_V3)
 plocha mostu: 1602,0 m2

SO 225 Nadjezd v km 14,267 na přeložce silnice I/44
Most převádí přeložku silnice II/44 jako větev V6 dálnice D35 (SO 112_V6) v návrhové kategorii S10,0/50. Dále přemosťuje dálnici D35 (SO 101) v návrhové kategorii D26,0/130 a její větve
V1 (SO 112_V1, druhé pole) a V3 (SO 112_V3, třetí pole). Most je navržen jako spojitá monolitická konstrukce z dodatečně předepjatého betonu. Terén pod mostem bude zpevněn pomocí
válcované štěrkodrti. Na svazích násypů bude provedeno zpevnění kámen do betonu.
délka přemostění: 110,1 m
délka nosné konstrukce: 113,8 m
rozpětí pole: 25,0 + 2x 31,0 + 25,0 m
šířka mostu: 20,60 m
výška mostu (max.): 14,30 m (nad terénem)
volná výška pod mostem: 7,04 m (nad SO 112_V 1), 6,14 m (nad SO101), 6,05 (nad
SO 112_V3)
 plocha mostu: 2 276,0 m2







SO 226 Nadjezd v km 15,077 na přeložce silnice II/635
Most převádí přivaděč Mohelnice-sever (SO 124) v návrhové kategorii S7,5/70. Dále přemosťuje dálnici D35 (SO 101) v návrhové kategorii D26,0/130. Most je navržen jako spojitá monolitická konstrukce z dodatečně předepjatého betonu. Terén pod mostem bude zpevněn pomocí
lomového kamene do betonu.








délka přemostění: 59,0 m
délka nosné konstrukce: 62,8 m
rozpětí pole: 14,0 + 2 x 17,0 + 13,0 m
šířka mostu: 13, 20 m
výška mostu (max.): 9,80 m (nad terénem)
volná výška pod mostem: 6,34 m (nad SO 101)
plocha mostu: 791,3 m2

SO 227 Nadjezd v km 17,394 na MÚK Mohelnice-jih
Most převádí přivaděč Mohelnice-jih (SO 126) v návrhové kategorii S9,0/70. Dále přemosťuje
dálnici D35 (SO 101) v návrhové kategorii D26,0/130. Most je navržen jako spojitá monolitická
konstrukce z dodatečně předepjatého betonu. Terén pod mostem bude zpevněn pomocí lomového kamene do betonu.
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délka přemostění: 44,0 m
délka nosné konstrukce: 47,6 m
rozpětí pole: 2x 23,0 m
šířka mostu: 10,60 m
výška mostu (max.): 8,60 m (nad terénem)
volná výška pod mostem: 6,24 m (nad SO 101)
plocha mostu: 476,0 m2

SO 231 Most na Větvi V2 přes potok Mírovka
Most převádí směrově nerozdělenou dvou pruhovou pozemní komunikaci, která je větví V2
MÚK Mohelnice sever (SO 112-V2). Mostním polem č. 1 je navržena cyklostezka MohelniceKřemačov (SO 137) se šířkou 2,5 m. Mostním polem č. 2 prochází stávající koryto vodoteče
Mírovka a přeložka stávající sil. III/31521 (SO 122) s volnou šířkou 6,5 m. Převáděná komunikace je navržena v kategorii S7,25/70. Nosná konstrukce mostu bude tvořena jednotrámovou
monolitickou konstrukcí z dodatečně předepjatého betonu, na krajních opěrách zakončenou
koncovými příčníky. Terén před opěrami bude zpevněný kamennou dlažbou do betonu dle VL4 č. 206.03, tj. revizní lavička a část svahu.









délka přemostění: 74,60 m
délka nosné konstrukce: 78,20 m
délka mostu: 87,12 m
rozpětí polí: 22,38 + 30,00 + 24,00 m
šířka mostu: 12,30 m
výška mostu (max.): 7,00 m nad terénem
volná výška pod mostem: 4,77 m (nad SO122)
plocha mostu: 12,30 x 78,20 = 961,86 m2

SO 232 Most na Větvi V4 přes potok Mírovka
Most převádí směrově nerozdělenou dvou pruhovou pozemní komunikaci, která je větví V4
MÚK Mohelnice sever (SO 112-V4).
Mostním polem č. 2 prochází stávající koryto vodoteče Mírovka. Mostním polem č. 3 je vedena
přeložka stávající sil. III/31521 (SO 122) s volnou šířkou 6,5 m. Mostním polem č. 4 je navržena cyklostezka Mohelnice-Křemačov (SO 137) s šířkou 2,5 m. Převáděná komunikace je navržena v kategorii S7,25/70. Nosná konstrukce mostu bude tvořena jednotrámovou monolitickou konstrukcí z dodatečně předepjatého betonu, na krajních opěrách zakončenou koncovými
příčníky. Terén před opěrami bude zpevněný kamennou dlažbou do betonu dle VL-4
č. 206.03, tj. revizní lavička a část svahu.
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délka přemostění: 118,30 m
délka nosné konstrukce: 121,80 m
délka mostu: 131,40 m
rozpětí polí: 26,00 + 36,00 + 33,00 + 25,00 m
šířka mostu: 9,75 m
výška mostu (max.): 8,67 m nad terénem
volná výška pod mostem: 6,07 m (nad SO122)
plocha mostu: 9,75 x 121,80 = 1187,55 m2

SO 233 Most na Větvi V6 přes potok Mírovka
Most převádí směrově rozdělenou dvoupruhovou pozemní komunikaci, která je větví V6 MÚK
Mohelnice sever (SO 112-V6). Most je tvořen levou a pravou nosnou konstrukcí, na každé NK
je veden jeden jízdní pruh. Mostním polem č. 1 je navržena cyklostezka Mohelnice – Křemačov (SO 137) s šířkou 2,5 m. Mostním polem č. 2 prochází stávající koryto vodoteče Mírovka
a přeložka stávající sil. III/31521 (SO 122) s volnou šířkou 6,5 m. Převáděná komunikace SO
112-V6 je navržena jako dvoupruhová větev s oddělením protisměrných jízdních proudů šířky
1,50 m pro zvýšení bezpečnosti provozu na MÚK v kategorii je S 10,5/50. Nosná konstrukce
každého mostu bude tvořena jednotrámovou monolitickou konstrukcí z dodatečně předepjatého betonu, na krajních opěrách zakončenou koncovými příčníky. Terén před opěrami bude
zpevněný kamennou dlažbou do betonu dle VL-4 č. 206.03, tj. revizní lavička a část svahu.
Terén pod mostem bude zpevněn pomocí válcované štěrkodrti.









délka přemostění: 80,20 m
délka nosné konstrukce: 84,10 m
délka mostu: 91,40 m
rozpětí polí: 24,00 + 34,00 + 24,00 m
šířka mostu: oba mosty celkem – 17,10 m levý i pravý most – 8,35 m
výška mostu (max.): 8,20 m nad terénem
volná výška pod mostem: 5,31 m (nad S0122)
plocha mostu: 2 x 8,35 x 84,1 = 1404,47 m2

SO 234 Most na Větvi V6 přes Větev V2
Most převádí směrově nerozdělenou dvou pruhovou pozemní komunikaci, která je větví V6
MÚK Mohelnice sever (SO 112 – V6). Mostním polem prochází větev V2 dálnice D35 s volnou
šířkou 7,25 m (SO 112 – V2). Převáděná komunikace SO 112 – V6 je navržena jako dvoupruhová větev s oddělením protisměrných jízdních proudů šířky 1,50 m pro zvýšení bezpečnosti
provozu na MÚK v kategorii je S 10,5/50. Nosná konstrukce mostu bude tvořena monolitickou
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konstrukcí z dodatečně předepjatého betonu. Terén pod mostem u větve V2 bude zpevněn
pomocí kamene do betonu.









délka přemostění: 20,2 m
délka nosné konstrukce: 23,60 m
délka mostu: 33,40 m
rozpětí pole: 21,90 m
šířka mostu: 14,60 m
výška mostu (max.): 7,51 m nad dnem příkopu
volná výška pod mostem: 5,02 m (nad větví V2)
plocha mostu: 14,60 x 23 m2

SO 240 Oprava mostů 35-115B1 a 644-010
Mosty převádí směrově nerozdělenou dvoupruhovou místní komunikaci (SO 125) v návrhové
kategorii MS-/9,0/50. Přemosťovanou překážkou je v obou případech stávající potok Újezdka,
do jehož koryta se nebude v rámci stavby zasahovat a zůstane v současném stavu.






délka přemostění: 7,95 m
délka nosné konstrukce: 9,22 m
šířka mostu: 14,00 m
výška mostu (max.): 3,46 m (nad terénem)
plocha mostu: 129,0 m2

SO 241 Most na II/635 přes stezku pro pěší
Most převádí směrově nerozdělenou dvou pruhovou pozemní komunikaci (silnice II/635) SO
125 v návrhové kategorii MS-/9,0/50, která vznikne přeřazením části stávající D35 do kategorie silnice II. třídy.
Nosná konstrukce mostu bude navržena jako jednopolový přímo pojížděný železobetonový
rám. Na mostě je navržena protihluková stěna výšky 5,0 m SO 771 vlevo, výšky dle hlukové
studie. Přemosťovanou překážkou je Úprava cyklostezky Dolní Krčmy (SO 134), kterou tvoří
obusměrný pás šířky 2,0 m a bezpečnostní odstup 2x0,50 m.








délka přemostění: 4,00 m
délka mostu: 18,3 m
délka nosné konstrukce: 5,20 m
šířka mostu: 10,60 m
výška mostu (max): 4,08 nad povrchem cyklostezky SO 134
volná výška pod mostem: 3,535 m
plocha mostu: 52,1 m2
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SO 242 Most přivaděči Mohelnice-jih přes potok Újezdka
Most převádí přivaděč Mohelnice jih SO127 v návrhové kategorii S7,5/70. Nosná konstrukce
mostu bude navržena jako jednopolový přesypaný železobetonový rám.







délka přemostění
5,50 m
délka mostu
12,5 m
šířka mostu
15,39 m
výška mostu (max.)
4,43 m (nad dnem Újezdky)
volná výška pod mostem
2,45 m
2
plocha mostu 106,5 m

SO 250 Zárubní zeď větve 112-V2
Účelem objektu je výškové vyrovnání a zajištění svahu větve V3 MÚK Mohelnice sever u větve V2. Objekt je situován v extravilánu západně od města Mohelnice. Povrch terénu v místě
objektu klesá směrem k toku Mírovky. Křižovatka MÚK Mohelnice sever a Větev V2 je v místě
objektu zdi v zářezu výšky cca 6 až 8 m. Souběžnou komunikací je větev V2 MÚK Mohelnice
sever. Zeď je navržena jako úhlová monolitická konstrukce ze železobetonu. Založení objektu
se předpokládá hlubinné, na velkoprůměrových pilotách. Výška konstrukce zdi vychází
z polohy a výškového průběhu souběžné větve V2 a větve V3 a potřeby zajistit výškový rozdíl
mezi větvemi. Na dříku opěrné zdi je navržena monolitická železobetonová římsa šířky 0,8 m.
 délka: 60,3 m
 výška objektu: cca 1,50 m nad krajnicí V2

Vodohospodářské objekty
Tab. 7 Vohohospodářské objekty
SO

Název stavebního objektu

300

Kanalizace na přivaděči I/35

301

Kanalizace na D35 v km 0,000 – 0,100

302

Kanalizace na D35 v km 0,140 – 1,364

303

Kanalizace na D35 v km 2,686 – 3,419

304

Kanalizace na D35 v km 3,419 – 5,267

305

Kanalizace na D35 v km 5,267 – 6,100

306

Kanalizace na D35 v km 6,100 – 6,920

307

Kanalizace na D35 v km 6,920 – 7,680

308

Kanalizace na D35 v km 7,680 – 9,420
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SO

Název stavebního objektu

309

Kanalizace na D35 v km 9,420 – 10,660

310

Kanalizace na D35 v km 11,360

311

Kanalizace na D35 v km 11,400 – 13,820

312

Kanalizace MUK Mohelnic-sever

313

Kanalizace na D35 v km 14,300 – 16,240

314

Kanalizace na D35 v km 16,240 – 16,780

315

Kanalizace na stezce pro pěší v km 16,395 D35

316

Odvodnění MUK Mohelnice-jih

320

Přeložka vodního toku Mírovka

321

Přeložka vodního toku Újezdka

322

Úprava Podolského potoka

323

Úprava Řepovského potoka

330

Přeložka kanalizace v km 15,1

331

Přeložka kanalizace v km 16,4

332

Přeložka dešťové kanalizace v km 15,1

340

Přeložka vodovodu v km 0,450

341

Přeložka výtlačného vodovodního řadu v km 6,950

343

Přeložka vodovodu v km 10,4

344

Přeložky vodovodů v km 10,5 – 10,8

345

Přeložka vodovodu v km 10,9 – 11,5

346

Přeložka vodovodu v km 12,1 – 12,3

347

Přeložka vodovodu v km 13,5

348

Přeložky vodovodů v km 14,8

349

Přeložka vodovodu v km 15,1

350

Přeložka vodovodu v km 16,4

351

Přeložka vodovodu u OK SO 127

352

Přeložka vodovodu u MÚK Mohelnice-jih

353

Přeložka vodovodu k vodojemu Neptun

360.1

Dešťová usazovací nádrž na přivaděči

360.2

Dešťová usazovací nádrž v km 0,200

360.3

Retenční nádrž v km 0,250 vpravo
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SO

Název stavebního objektu

361.1

Dešťová usazovací nádrž v km 2,700

361.2

Retenční nádrž v km 2,800

362.1

Dešťová usazovací nádrž v km 3,500

362.2

Retenční nádrž v km 3,360 vpravo

363.1

Dešťová usazovací nádrž v km 6,050

363.2

Retenční nádrž v km 6,020 vpravo

364.1

Dešťová usazovací nádrž v km 6,920

364.2

Retenční nádrž v km 6,920 vpravo

365.1

Dešťová usazovací nádrž v km 7,700

365.2

Retenční nádrž v km 7,700 vpravo

366.1

Dešťová usazovací nádrž v km 9,400 vlevo

366.2

Retenční nádrž v km 9,400 vlevo

367.1

Dešťová usazovací nádrž v km 10,940 vlevo

367.2

Retenční nádrž v km 10,940 vlevo

368.1

Dešťová usazovací nádrž v km 11,400 vlevo

368.2

Retenční nádrž v km 11,400 vlevo

369.1

Dešťová usazovací nádrž v km 13,700 vlevo

369.2

Retenční nádrž v km 13,700 vlevo

369.3

Dešťová usazovací nádrž v km 13,860 vlevo

370.1

Dešťová usazovací nádrž pro MUK Mohelnice-sever

370.2

Retenční nádrž pro MUK Mohelnice-sever

371

Dešťová usazovací nádrž únikové zóny

372

Retenční nádrž v km 15,000

373.1

Dešťová usazovací nádrž v km 16,240 vpravo

373.2

Retenční nádrž v km 16,240 vpravo

374.1

Dešťová usazovací nádrž MÚK Mohelnice jih

374.2

Retenční nádrž MÚK Mohelnice jih

380

Úprava meliorací u MÚK s D43

381

Úprava meliorací v km 3,900 – 4,400

382

Úprava meliorací v km12,300 – 14,100

383

Úprava zatrubněného koryta v km 15,900
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SO

Název stavebního objektu

384

Úprava závlahového přivaděče v km 16,600 – 17,600

390

Čerpací stanice v km 15,1

SO 300 Kanalizace na přivaděči I/35
Stavební objekt řeší odvodnění přivaděče k I/35 v km 0,242 až 0,200 – viz SO 110. Navržená
kanalizace zachytává dešťové vody z vozovky a odvádí je do dešťové usazovací nádrže (SO
360.1) a dále do retenční nádrže (SO 360.3). Hlavní stoka je vedena ve vzdálenosti 0,5 m od
osy přivaděče až k vrcholovému bodu komunikace. Do stoky jsou zaústěny i dešťové vody
z mostu SO 201. Krátká vedlejší stoka odvodňuje úsek silnice od mostu přivaděče po soutokovou šachtu. Zachycené dešťové vody (Qn=102,0 l/s) budou po přečištění a retenci (spolu
s vodami objektu SO 302 a vodami z příkopů SO 101 a SO 110) vypouštěny do Bílého potoka
v celkovém regulovaném množství Qr= 30,0 l/s. Celková délka kanalizace profilu DN 300-400
je cca 568 m.

SO 301 Kanalizace na D35 v km 0,000 – 0,100
Řešený objekt SO 301 se nachází na začátku úseku v km 0,00 = 91,67, kde stavba navazuje
na předcházející stavbu úseku „I/35 Staré Město, napojení na D35" (MDS PROJEKT s.r.o.).
Jeho předmětem je pouze odvodnění krátkého úseku dálnice D35 km 0,000 – 0,100 před
mostem SO 201. Kanalizace je vedena ve středovém pásu dálnice ve vzdálenosti 0,5 m od
osy D35. návrhový kanalizační odtok činí cca 30,0 l/s (včetně dešťových vod z připojovací
větve přivaděče k I/35), vody budou zaústěny do kanalizace předcházejícího úseku
s následným odtokem do Třebařovského potoka. Celková délka kanalizace profilu DN 300 činí
100 m.

SO 302 Kanalizace na D35 v km 0,140 – 1,364
Navržená kanalizace zachytává pomocí vpustí dešťové vody z vozovky a vede je skrze dešťovou usazovací nádrž (SO 360.2) do retenční nádrže (SO 360.3). Hlavní stoka začíná výustním
objektem do retenční nádrže (SO 360.3), z RN kanalizace vede volným terénem k dešťové
usazovací nádrži (SO 360.2), která je situovaná v manipulační ploše u dálnice D35. Dále kanalizace prochází do středového pásu dálnice, je převedena po mostě SO 201 a pokračuje až
k tunelu Maletín (SO 601). Součástí SO je i krátká vedlejší stoka od mostu SO 202 po soutoEcological Consulting a. s.
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kovou šachtu. Zachycené dešťové vody (Qn=313,0 l/s) budou po přečištění a retenci (spolu
s vodami objektu SO 300 a vodami z příkopů SO 101 a SO 110) vypouštěny do Bílého potoka
v celkovém regulovaném množství Qr= 30,0 l/s. Celková délka kanalizace profilu DN 300-500
je cca 1396 m.

SO 303 Kanalizace na D35 v km 2,686 – 3,419
Tento kanalizace se nachází mezi tunelem Maletín (SO 601) a mostním objektem SO 204.
Vody zachycené kanalizací jsou sváděny do dešťové usazovací nádrže (SO 361.1) a dále do
retenční nádrže (SO 361.2). Od výustního objektu v RN pod mostem SO 203 je stoka vedena
svahem v podmostí k nástupní ploše tunelu, kde je umístěna i dešťová usazovací nádrž. Dále
kanalizace pokračuje zavěšená pod konstrukcí pravého mostu SO 203. Za mostem je stoka
vedena do SDP, kde pokračuje až k mostu SO 204. Do kanalizace budou podchyceny i vody
ze zářezu D35 v úseku km 3,000 až 3,180. Zachycené dešťové vody (Qn=210,0 l/s) budou po
přečištění a retenci vypouštěné do pravostranného přítoku Mírovky č.14 v regulovaném množství Qr = 10,0 l/s. Celková délka kanalizace profilu DN 300-400 je cca 928 m.

SO 304 Kanalizace na D35 v km 3,419 -5,267
Předmětem tohoto objektu je kanalizace úseku od mostu SO 204 po vrcholový bod dálnice
v km 5,267. Úsek km 3,530 – 4,730 je z hlediska životního prostředí úsek se zvýšenou ochranou (km 95,20 až 96,40 -viz dokumentace EIA), proto jsou všechny dešťové vody z vozovky i
zářezových svahů této části jímány do kanalizace a vedeny do dešťové usazovací nádrže (SO
362.1) a do retenční nádrže (SO 362.2). Z RN kanalizace vede k dešťové usazovací nádrži
(SO 362.1), která je situovaná rozšířeném násypu dálnice D35. Dále kanalizace prochází do
středového pásu dálnice, v němž pokračuje k mostu SO 205, kde bude uchycena cca 2 m pod
mostní konstrukcí. Na konci mostu se stoka opět vrací do zemního tělesa dálnice před jejím
nejvyšším bodem. Zachycené dešťové vody (Qn=572 l/s) budou po přečištění a retenci vypouštěné do přítoku Mírovky č. 16 v regulovaném množství Qr = 23,4 l/s. Celková délka kanalizace profilu DN 300-600 je cca 1 965 m.

SO 305 Kanalizace na D35 v km 5,267-6,100
Kanalizace tohoto SO je vedena od vrcholového bodu D35, je převáděna přes mostní objekt
SO 206 až k hlubokému údolí křižující bezejmenné vodoteče. Zde je stoka vyvedena vpravo
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do dešťové usazovací nádrže (SO 363.1), která je situovaná v manipulační ploše u dálnice.
Následně vody pokračují do retenční nádrže (SO 363.2). V úseku km 5,600 až 6,100 je dálnice v hlubokém zářezu. Dešťové vody z levého svahu budou vedeny samostatnými příkopy do
toku mimo navrženou kanalizaci. Dešťové vody z pravého svahu jsou též vedeny mimo kanalizaci, ale zaúsťují do retenční nádrže. Zachycené dešťové vody (Qn= 171,0 l/s) budou po přečištění a retenci (včetně pravého příkopu) vypouštěné do levostranného přítoku Jahodné č. 3.
v regulovaném množství Qr = 14,3 l/s. Celková délka kanalizace profilu DN 300-600 je cca
873 m.

SO 306 Kanalizace na D35 v km 6,100- 6,920
Řešený objekt kanalizace se nachází v úseku od mostu SO 207 po MÚK Maletín (SO 111)
včetně její vetší části. Kanalizace začíná vyústěním do retenční nádrže (SO 364.2), která je
umístěna pod dálničním tělesem. U retenční nádrže je situována rovněž dešťová usazovací
nádrž (SO 364.1). Dále kanalizace prochází do středového pásu dálnice, v kterém pokračuje
až po most SO 207, kde jsou do kanalizace zaústěny dešťové vody z mostu. V dálničním úseku km 6,400 až 6,920 je dálnice v zářezu. Dešťové vody ze svahu vpravo se budou zachytávat
do kanalizace. Dešťové vody ze svahu na levé straně budou vedeny samostatnými příkopy
mimo navrženou kanalizaci. Zachycené dešťové vody (Qn= 278 l/s) budou po přečištění a
retenci vypouštěné do vsakovacího příkopu u dálnice D35, s následným odtokem do vodoteče
Býčina v regulovaném množství Qr = 11,0 l/s. Celková délka kanalizace profilu DN 300-500 je
cca 666 m.
SO 307 Kanalizace na D35 v km 6,920 – 7,680f
Objekt SO 307 řeší odvodnění dálnice D35 v úseku v km 6,920 – 7,680 včetně napojení dešťové vody z části vozovky SO 111 navazující křižovatky. Srážková voda z povrchu vozovky
v daném úseku dálnice je zachycena do odvodňovacích žlabů a pomocí vpustí svedena do
dešťové kanalizace umístěné v středním dělicím pásu. Kanalizace je přes DUN (SO 365.1
DUN v km 7,700 Vpravo) vyústěna do retenční nádrže (SO 365.2 Retenční nádrž v km 7,700
vpravo). Součástí objektu je rovněž převedení vody z levého dálničního příkopu přes lapač
splavenin do RN, a zaústění pravého patního příkopu (opět přes LS) do této RN, čímž dojde
k zmírnění soustředěného odtoku z území, vyvolaného stavbou dálnice. Odtok z retenční nádrže je navržen vyústit do otevřeného zatravněného průlehu šíře cca 20 m s šířkou dna minimálně 0,6 m, který nebude překážkou pro zemědělskou techniku a umožní částečný vsak vypouštěné vody. Průleh je ukončen „do ztracena" nad prameništěm levého přítoku potoka BýčiEcological Consulting a. s.
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na (IDVT: 10197285). Zachycené dešťové vody budou po přečištění v betonové usazovací
nádrži zachycena v suché nádrži spolu s vodou z příkopů SO 101. Vypouštění bude probíhat
regulovaně v celkovém množství Qr= 20 l/s. Celková délka kanalizace profilu DN 300-400 je
cca 795 m.

SO 308 Kanalizace na D35 v km 7,680 – 9,420
SO 308 řeší odvodnění dálnice D35 v úseku v 7,680 – 9,420. Srážková voda z povrchu vozovky v daném úseku dálnice je zachycena do odvodňovacích žlabů a pomocí vpustí svedena
do dešťové kanalizace umístěné v středním dělicím pásu. Do této kanalizace je pomocí horských vpustí částečně zaústěna i srážková voda ze svahů zářezu, které nelze gravitačně odvést jiným způsobem. Kanalizace je přes DUN (SO 366.1) vyústěna do retenční nádrže (SO
366.2). Odtok z retenční nádrže je zatrubněn a vyveden do blízkého toku Míroveček. Potrubí
je dimenzováno na návrhový přítok do retenční nádrže z důvodu zaústění bezpečnostního
přepadu. Koryto toku v místě výustění je navrženo opatřit kameným záhozem pro snížení
rychlosti přitékající vody a zabránění vymílání. Ke snížení této rychlosti je rovněž navrženo
použití řady spadištních šachet. Zachycené dešťové vody budou po přečištění v betonové
usazovací nádrži zachyceny v suché nádrži spolu s vodou z příkopů SO 101. Vypouštění bude
probíhat regulovaně v celkovém množství Qr= 15 l/s. Celková délka kanalizace profilu DN
300-500 je cca 2 348 m.

SO 309 Kanalizace na D35 v km 9,420 – 10,660
Objekt SO 309 řeší odvodnění dálnice D35 v úseku km 9,420 – 10,660. Srážková voda
z povrchu vozovky v daném úseku dálnice je zachycena do odvodňovacích žlabů a pomocí
vpustí svedena do dešťové kanalizace umístěné v středním dělicím pásu. Do této kanalizace
je pomocí horských vpustí částečně zaústěna i srážková voda ze svahů zářezu, které nelze
gravitačně odvést jiným způsobem. Kanalizace je přes DUN (SO 367.1) vyústěna do retenční
nádrže (SO 367.2). Stoka 309 je trasována ve středním dělícím pásu, ze kterého vybíhá
v km 10,660 mimo těleso dálnice a je dále vedena podél polní cesty k DUN (SO 367.1 Du n
v km 10,940 Vlevo) a poté vyústěna do retenční nádrže (SO 367.2 Retenční nádrž
v km 10,940 vlevo). Odtud pak pokračuje již redukovaným odtokem k vyústění do Řepovského
potoka. Odtokové potrubí je dimenzováno na návrhový přítok do retenční nádrže z důvodu
zaústění bezpečnostního přepadu. Zachycené dešťové vody budou po přečištění v betonové
usazovací nádrži zachyceny v suché nádrži spolu s vodou z příkopů SO 101. Vypouštění bude
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probíhat regulovaně v celkovém množství Qr= 25 l/s. Celková délka kanalizace profilu DN
300-400 je cca 1 690 m.

SO 310 Kanalizace na D35 v km 11,360
Kanalizace je navržena pro odvedení dešťové vody z mostu SO 210. Mostní kanalizace bude
napojena do koncové šachty kanalizace a dovedena přes DUN (SO 368.1 DUN v km 11,400
vlevo) do retenční nádrže (SO 368.2 Retenční nádrž v km 11,400 vlevo), odkud je odváděn již
redukovaný odtok do Řepovského potoka. Odtokové potrubí je dimenzováno na návrhový přítok do retenční nádrže z důvodu zaústění bezpečnostního přepadu a je ukončeno výustním
objektem ve svahu, odkud bude voda dále vedena k toku vzhledem k terénním podmínkám
povrchově pomocí skluzu ukončeného vývařištěm. Celková délka kanalizace profilu DN 600
činí 270 m a délka skluzu činí 110 m.

SO 311 Kanalizace na D35 v km 11,400 – 13,820
SO 311 řeší odvodnění dálnice D35 v úseku km 11,400 – 13,820. Srážková voda z povrchu
vozovky dálnice je v daném úseku zachycena do odvodňovacích žlabů a pomocí vpustí svedena do dešťové kanalizace umístěné v středním dělicím pásu. Do této kanalizace je pomocí
horských vpustí částečně zaústěna i srážková voda ze svahů zářezu, které nelze gravitačně
odvést jiným způsobem. Kanalizace je přes DUN (SO 369.1) vyústěna do retenční nádrže (SO
369.2). Část vozovky je odvedena samostatným řadem do DUN SO 369.3. Odtok z retenční
nádrže je navržen jako stoka 311-0 a je veden podél místní komunikace (SO 122) do toku
Mírovka. Vzhledem k nevyhovujícím výškovým poměrům v území, kdy je Mírovka vedena
v ochranných hrázích nad okolním terénem, by nad potrubím nebylo dostatečné krytí. Potrubí
proto bude umístěno do upraveného svahu přilehlé komunikace. Zachycené dešťové vody
budou po přečištění v betonové usazovací nádrži zachyceny v suché nádrži spolu s vodou
z příkopů SO 101. Vypouštění bude probíhat regulovaně v celkovém množství Qr= 30 l/s. Celková délka kanalizace profilu DN 300-800 je cca 3 425 m.

SO 312 Kanalizace MUK Mohelnice-sever
Srážková voda z povrchu vozovky dálnice je v daném úseku zachycena do odvodňovacích
žlabů a pomocí vpustí svedena do dešťové kanalizace umístěné v středním dělicím pásu.
Srážková voda z navazujících větví křižovatky je svedena dle možností přes odvodňovací žlaEcological Consulting a. s.
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by přímo do kanalizace, nebo stéká po svazích násypu do patních příkopů a dále je přes Lapače splavenin odvedena k DUN (SO 370.1) a dále do retenční nádrže (SO 370.2). Příkopy,
do nichž nestéká znečištěná vody z vozovky, jsou odvedeny samostatným potrubím do retenční nádrže. Součástí Objektu jsou i samostatně vedené úseky kanalizace, které jsou vyústěny do příkopů případně přímo do toku. Zachycené dešťové vody budou po přečištění
v betonové usazovací nádrži zachyceny v suché nádrži spolu s neznečištěnou vodou z ok
křižovatky. Vypouštění bude probíhat regulovaně v celkovém množství Qr= 35 l/s. Celková
délka kanalizace profilu DN 250-1000 je cca 2 640 m.

SO 313 Kanalizace na D35 v km 14,300 – 16,240
Srážková voda z povrchu vozovky dálnice je v daném úseku zachycena do odvodňovacích
žlabů a pomocí vpustí svedena do dešťové kanalizace umístěné v středním dělicím pásu. Do
této kanalizace je pomocí lapačů splavenin nebo horských vpustí částečně zaústěna i srážková voda ze svahů zářezu, které nelze gravitačně odvést jiným způsobem. V úseku km 14,7 –
15,5 nejsou na dálnici navrženy odvodňovací žlaby a voda z vozovky stéká přímo do zářezového příkopu, které je pomocí průběžně umístěných horských vpustí napojován do středové
kanalizace. Do této stoky je také částečně svedena voda z křižovatky MUK sever. Srážková
voda je odvedena k DUN (SO 373.1)a dále do retenční nádrže (SO 373.2). Součástí objektu
jsou i dva samostatně vedené úseky kanalizace, které odvádějí předčištěnou vodu z DUN SO
371 (stoka 313-3), a redukovaný odtok z retenční nádrže SO 372. Tyto úseky jsou následně
vyústěny do příkopů. Zachycené dešťové vody budou po přečištění v betonové usazovací
nádrži zachyceny v suché nádrži. Vypouštění bude probíhat regulovaně v celkovém množství
Qr= 28 l/s. Celková délka je cca 2 700 m.

SO 314 Kanalizace na D35 v km 16,240 – 16,780
V tomto úseku dochází k napojení navrhovaná trasy dálnice na stávající stav. Stávající dálnice
je odvodněna středovou kanalizací vyústěnou do Újezdky. Do tělesa stávající dálnice však
bude v tomto úseku výrazně zasaženo, mění se směrové i výškové poměry. Středová kanalizace tak vyžaduje přeložení. Srážková voda z povrchu vozovky dálnice zůstává v daném úseku zachycena do odvodňovacích žlabů a pomocí vpustí svedena do dešťové kanalizace umístěné převážně ve středním dělicím pásu. V km 16,38 je středová kanalizace nového úseku
(314-2) svedena mimo těleso dálnice, kde se spojuje s hlavní větví 314 nahrazující zrušenou
část stávající kanalizace a podchází pod stezkou pro pěší a cyklisty směrem vodnímu toku
Ecological Consulting a. s.
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Újezdka. Původní trasa kanalizace se vracela do tělesa dálnice, z důvodu snížení nivelety
křížící stezky by však při tomto trasování došlo k větší výškové ztrátě a kanalizaci by již nebylo
možné vyústit. Úsek dálnice mezi podchodem na této stezce a Újezdkou je proto odvodněn
samostatnou větví kanalizace 314-1 umístěnou ve středním dělícím pásu. Vodní tok Újezdka
je upraven v rámci SO 321 na kolmé křížení dálnice. Za mostem nad Újezdkou je navržena
výměna stávající větve kanalizace z důvodů změny směrových poměrů, a přesun jejího vyústění do Újezdky v návaznosti na přeložku toku. Vedení stávající kanalizace vzhledem
k napojení přeložky bude upřesněno v dalším stupni dokumentace.
Stávající kanalizace není opatřena ani DUN, ani RN. Vzhledem k situačním poměrům v místě
je pro ochranu toku navrženo opatřit šachty v SDP před vyvedením kanalizace mimo těleso
dálnice uzávěrem. Jedná se o tři šachty. Retence není navržena. Celková délka je cca 850 m.

SO 315 Kanalizace na stezce pro pěší v km 16,395 D35
Stávající podchod je odvodněn vpustí před vchodem i východem, napojenou na mělce uloženou troubu vedenou středem podchodu k stávající dálniční kanalizaci. Z důvodu dodržení min.
předepsaný výšky podchodu dle platných norem došlo ke snížení nivelety chodníku. Gravitační odvodnění chodníku kanalizací tak již není možné. Je proto navrženo v místě vchodu i východu osazení odvodňovacích žlabů a jejich propojení žlabem umístěným podél stěny podchodu. Žlab bude ukončen mělkou šachtou a napojen opět na silniční kanalizaci. Je navrženo
použití odvodňovacího žlabu v celkové délky 58 m. Celková délka kanalizace činí 16 m.

SO 316 Odvodnění MUK – jih
Stávající úsek dálnice není odvodněn kanalizací. V rámci rozšíření tělesa budou podchyceny
srážkové vody z komunikace do nově osazených odvodňovacích žlabů na okraji vozovky
a následně svedeny do kanalizace umístěné oboustranně do svahů tělesa, případně budou
stékat po svahu a budou podchyceny společně s vodou z navazujících větví křižovatky přes
Lapače splavenin. Kanalizace je dále vedena přes DUN (SO 374.1) do retenční nádrže (SO
374.2). Do RN jsou rovněž připojeny příkopy vedené v patě SO 127. Do těchto příkopů nestéká znečištěná voda z vozovky. Zachycené dešťové vody budou po přečištění v betonové usazovací nádrži zachyceny v suché nádrži spolu s vodou z příkopů SO 127. Vypouštění bude
probíhat regulovaně v celkovém množství Qr= 40 l/s. Celková délka kanalizace profilu DN
300-400 je cca 2 050 m.
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SO 320 Přeložka vodního toku Mírovka
Navrhovaná trasa dálnice, kříží v km 13,88 Vodní tok Mírovka (ID 10100291). Koryto toku přirozeně meandruje v trase vymezené odsazenými ochrannými hrázemi dimenzovanými na Q5.
Navržený most SO 212 respektuje trasu vodního toku v max. možné míře, přesto je však nutné tuto trasu upravit. Je navržena přeložka v délce 130 m, která je meandrující koryto usměrněno do prostředního pole mezi pilíři mostu. Přeložka je výškově i směrově navázána na stávající koryto. Součástí přeložky je i úprava trasy stávajících ochranných hrází. Příčný profil
koryta je navržen lichoběžníkový se sklonem svahů 1:1,5 pozvolna navazujícím na stávající
sklon svahů. Pod mostem bude koryto včetně bermy mezi hrázemi opevněno těžkou kamennou rovnaninou s vyklínováním. Mimo most bude koryto včetně bermy a návodních svahů
hrází zpevněno pouze zatravněním. Levobřežní ochranná hráz bude přeložena do nové trasy.
V koruně hráze bude vedena cyklistická stezka (SO 137). Tvar tělesa hráze je navržen dle
stávající hráze s ohledem na cyklostezku.
Funkci pravobřežní ochranné hráze v začátku přeložky převezme navrhované silniční těleso.
Stávající hráz nebude rušena, svah silničního tělesa na tuto hráz navazovat. V úseku přeložky
za dálničním mostem bude stávající pravá hráz upravena, aby plynule navazovala na mostní
kužel.

SO 321 Přeložka vodního toku Újezdka
V km 16,56 je upravovaná trasa dálnice D35 křížena vodním tokem Újezdka (ID 10441536).
V daném úseku je podél tělesa dálnice navržena souběžná komunikace (SO 125). Stávající
most nebude rozšiřován, ale je navržen ke kompletní výměně. V rámci zkrácení délky nového
mostu je rovněž navrženo úprava trasy, která vyvolává přeložení křižujícího vodního toku
v délce 200 m. Je navrženo lichoběžníkové koryto s šířkou dna 1,5 m a sklony svahu 1:1,5.
Napojení na stávající stav je zvoleno formou vodohospodářské úpravy a koryto plynule navazuje na koryto stávající. Dno i svahy koryta budou zatravněny a osety. Křížení dálnice pod
mostem SO 214 je navrženo zpevněné dlažbou do betonu obdobně jako při stávajícím stavu.
Koryto je vedeno středem mostu. Hloubka koryta je navržena 0,55 m a oboustranná berma je
vyspádována směrem ke korytu ve sklonu 1%. Napojení na stávající koryto za mostem je plynulým přechodem na stávající lichoběžníkový tvar koryta, se dnem i svahy zpevněnými betonovou dlažbou. Koryto bude proto rovněž opevněno, navrženo je opevnění kamennou rovnaninou s vyklínováním. V začátku úpravy se nachází stávající vyústění dálniční kanalizace.
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Dálniční kanalizace bude upravena v rámci objektu SO 314 a nově vyústěna do upravené trasy. Vyústění bude opevněno.

SO 322 Úprava Podolského potoka
Podolský potok (ID 10195394) je veden v přímé trase mezi poli směrem k původní trase komunikace D35, ke které se přimyká a je dále veden v souběhu s touto komunikací až
k zahrádkářské kolonii a následně se vlévá do Újezdky. Nové těleso dálnice kříží trasu potoka
dvakrát a je vedeno v přímých liniích. Proto je navrženo ponechat trasu potoka po pravé straně nové dálnice. Změna trasy je navržena formou vodohospodářské úpravy v délce 1 220 m.
Je navrženo koryto max. hloubky 1 m, které je vedeno v návaznosti na terénní vlny směrem
od původního vyústění do Újezdky ke stávající trase před prvním křížením s novým dálničním
tělesem. Za napojením na původní koryto obtéká potok nově navrženou retenční nádrž SO
373.2. Odtok z RN je zaústěn do potoka v km 0,16 úpravy, navazuje i napojení silničního příkopu. V km 0,836 se nachází předpokládané křížení se zatrubněným odtokem z poldru pod
obcí Podolí, který má rovněž funkci melioračního sběrače. Tento sběrač přivádí vodu
k zavlažování do okrajové části Mohelnice, bude proto přeložen v rámci objektu SO 383. Přeložky objektů SO 322 a SO 383 budou v dalším stupni upřesněny a koordinovány.

SO 323 Úprava Řepovského potoka
Řepovský potok (ID 101951159) kříží těleso dálnice v km 11,12 – 11,30. Jedná se o neupravený tok přirozeně meandrující ve strmém údolí. Je navrženo upravit trasu potoka formou vodohospodářské úpravy, aby koryto křížilo most mimo mostní pilíře. Koryto bude ponecháno
neupravené, mostní pilíře budou ochráněny těžkým kamenným záhozem, který bude součástí
mostního objektu.

SO 330 Přeložka kanalizace v km 15,1
Přeložku této kanalizace není možné řešit prostým přeložením, ani vybudování kanalizační
shybky. U shybky by nebyl zaručený rovnoměrný průtok a především nedostatečná rychlost
na vzestupném rameni. Jako jediné řešení zde připadá v úvahu přečerpávání této kanalizace.
Část přeložky bude gravitační z trub plastových DN 250 v délce 12 m na pravé straně dálnice
u odbočky na Podolí ze sil I/35. Gravitační část bude zaústěna do čerpací stanice SO 390.
Z ní bude vedena pod dálnicí v zářezu tlaková část splaškové kanalizace v délce 240 m. Na
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levé straně dálnice bude výtlak napojen do stávající šachty gravitační kanalizace stoky „P"
vlevo od sil.I/35. Stávající splašková kanalizace se zruší v délce 218 m.

SO 331 Přeložka kanalizace v km 16,4
Přeložka této kanalizace bude řešena nejprve po dobu stavby mostu provizorním přečerpáváním. Po dokončení konstrukce mostu se provede přeložka kanalizace v definitivní podobě
v délce 70 m. Bude vedena pod mostem společně s přeloženým vodovodem SO 350. Na přeložce budou 2 typové kanalizační betonové šachty. Podélný profil překládaného úseku je dán
výškovým napojením na stávající kanalizaci a upraveným terénem pod mostem. Stávající kanalizace DN250 se zruší v délce 69 m.

SO 332 Přeložka dešťové kanalizace v km 15,1
Přeložka části dešťové kanalizace je nutná v blízkosti mostu SO 226 z důvodu úpravy směru a
výšky chodníku. Je navržena přeložka v délce 35 m, umístěná v pravostranném chodníku,
ukončená typovou betonovou vstupní šachtou. Stávající šachta, do které se nová část dešťové kanalizace zaústí a další 2 stávající šachty se pouze výškově upraví. Stávající kanalizace
se zruší v délce 47 m.

SO 340 Přeložka vodovodu v km 0,450
Jedná se o historický (momentálně nevyužívaný) vodovod ve správě obce Dětřichov u Moravské Třebové. Ze strany obce je vodovod uvažován jako záložní, tedy si přeje jeho zachování.
Průběh potrubí je znám pouze orientačně, předpokládá se jeho vedení při levém břehu Bílého
potoka. Je navržena přeložka vodovodu ve dvou úsecích. Větev „A" je situovaná pod mostem
SO 201 (Most na větvi MUK Staré Město-východ). Stávající vodovod v této části je veden podél stávající polní cesty, která je na levém břehu potoka. V rámci přeložky se potrubí povede
polní cestou, aby vodovod nekolidoval s tělesem mostu, který zasahuje do jeho původní trasy.
Vzhledem ke skutečnosti, že vodovod dle údajů správce není aktuálně provozován, je možné
přeložku realizovat až po výstavbě mostu, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu výstavby.
Délka větve „A" průměru DN 100 je cca 97 m. Větev „B" je situovaná pod mostem SO 202 –
Most na D35 v km 0,446 přes Bílý potok.
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Další přeložky vodovodu
343 Přeložka vodovodu v km 10,4
344 Přeložky vodovodů v km 10,5 – 10,8
345 Přeložka vodovodu v km 10,9 – 11,5
346 Přeložka vodovodu v km 12,1 – 12,3
347 Přeložka vodovodu v km 13,5
348 Přeložky vodovodů v km 14,8
349 Přeložka vodovodu v km 15,1
350 Přeložka vodovodu v km 16,4
351 Přeložka vodovodu u OK SO 127
352 Přeložka vodovodu u MÚK Mohelnice-jih
353 Přeložka vodovodu k vodojemu Neptun

SO 360.1 Dešťová usazovací nádrž na přivaděči
Objekt slouží k přečištění dešťových vod a jako havarijní zařízení na kanalizaci SO 300 – Kanalizace na přivaděči k I/35, zachycující vody z vozovky komunikace SO 110. Řešený objekt je
umístěn v zálivu u tělesa přivaděče k I/35, z níž je navržen přístup pro obsluhu. Objekt je koncipován jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž sloužící k usazení sedimentů v kalovém
prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního filtru. Dimenzování
dle vypočteného průtoku dešťových vod Qd=102 l/s. Technologie čištění bude odpovídat třídě
odlučovače Ib, tab. 1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 8581. Přečištěné vody jsou kanalizací odvedeny do retenční nádrže SO 360.3 a následně vypouštěny do Bílého potoka.

SO 360.2 Dešťová usazovací nádrž v km 0,200
Objekt slouží k přečištění dešťových vod a jako havarijní zařízení na kanalizaci SO 302 odvádějící vody za dálničního úseku km 0,140 – 1,364. Nádrž je umístěna v zálivu D35 v km 0,200,
přístup pro obsluhu je tedy přímo z dálnice. Objekt je koncipován jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž sloužící k usazení sedimentů v kalovém prostoru a zachycení ropných látek
pomocí norné stěny a koalescenčního filtru. Dimenzování dle vypočteného průtoku dešťových
vod Qd=313 l/s. Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a
ČSN EN 8581. Přečištěné vody jsou kanalizací odvedeny do retenční nádrže SO 360.3 a následně vypouštěny do Bílého potoka.
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SO 360.3 Retenční nádrž v km 0,250 vpravo
Předmětem SO je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci a regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 km 0,140 až 1,364 a
z mimoúrovňové křižovatky SO 110 a to včetně části silničních příkopů. Nádrž je z části zahloubena do terénu a z části budována násypem, maximální hloubka cca 2,6 m. Navržená
konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná homogenní lichoběžníkového tvaru
s převýšením 0,5 m nad maximální hladinu. Zemní hráze a prostor zátopy budou ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení běžných průtoků. Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn sjezdem z polní cesty SO 140.








navržený retenční objem: cca 1990 m3
hloubka RN: 2,6 – 2,4 m
sklon návodního svahu: 1 : 3
sklon vzdušného svahu: 1 : 2
návrhový přítok: 102 + 313 + 180 l/s
hodnota regulovaného odtoku: Qr = 30 l/s.
recipient: Bílý potok

Součástí nádrže je betonový sdružený objekt (SDO), který zajistí regulaci odtoku a případné
převedení extrémních průtoků nad rámec kapacity nádrže a odpadní potrubí průměru DN600
do Bílého potoka. Kanalizační odpadní potrubí ze sdruženého objektu je zakončené jednoduchým výustním objektem (šikmo seříznuté obetonované potrubí ve sklonu svahu koryta). Koryto v místě vyústění bude dle požadavku správce toku opevněno, např. kamennou rovnaninou.

SO 361.1 Dešťová usazovací nádrž v km 2,700
Objekt slouží k přečištění dešťových vod a jako havarijní zařízení na kanalizaci SO 303 hlavní
trasy dálnice. Nádrž je situována v nástupní ploše vlevo u tunelu Maletín. Objekt je koncipován
jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž sloužící k usazení sedimentů v kalovém prostoru
a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního filtru. Dimenzování dle vypočteného průtoku dešťových vod Qd=210 l/s. Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 8581. Přečištěné vody jsou odvedeny do retenční
nádrže pod mostem SO 203 – viz SO 361.2, a následně vypouštěny do pravostranného přítoku Mírovky č.14.
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SO 361.2 Retenční nádrž v km 2,800
Předmětem SO je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci a regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 km 2,700 až 3,419. Retenční
nádrž je navržena cca v km 2,800 dálnice D35 pod mostem SO 203. Jedná se o obdélníkovou
nádrž s hloubkou cca 1,5 m pod hrází. RN je z části zahloubena do terénu a z části budována
násypem hrázového tělesa. Navržená konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná
homogenní lichoběžníkového tvaru s převýšením 0,4 m nad maximální hladinu. Na násypu
šířky 7 m v koruně bude zřízena lesní cesta SO 153. Zemní hráze a prostor zátopy budou
ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení běžných
průtoků. Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn sjezdem (SO 141) z lesní cesty
(SO 153).
Součástí nádrže je betonový sdružený objekt (SDO), který zajistí regulaci odtoku a případné
převedení extrémních průtoků nad rámec kapacity nádrže a odpadní potrubí průměru DN 400
do přítoku Mírovky. Kanalizační odpadní potrubí ze sdruženého objektu je zakončené jednoduchým výustním objektem (šikmo seříznuté obetonované potrubí ve sklonu svahu koryta).








navržený retenční objem:cca 630 m3
hloubka RN: 1,6 – 1,3 m
sklon návodního svahu: 1 : 3
Sklon vzdušného svahu:1 : 2
Návrhový přítok: 210 l/s
Hodnota regulovaného odtoku:Qr = 10 l/s
recipient: přítok Mírovky č. 14

SO 362.1 Dešťová usazovací nádrž v km 3,500
Tento SO slouží k přečištění dešťových vod a jako havarijní zařízení na kanalizaci SO 3304
hlavní trasy dálnice. Nádrž je situována v manipulační ploše u dálnice v km 3,500. Objekt je
koncipován jako soustava podzemních typových prefabrikovaných nádrží sloužící k usazení
sedimentů v kalovém prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního filtru. Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib dle tab. 1 ČSN 75 6551
a ČSN EN 858-1.

SO 362.2 Retenční nádrž v km 3,360 vpravo
Předmětem SO je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci a regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 km 3,419 až 5,267.
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Nádrž s maximální hloubkou 2,4 m je z části zahloubena do terénu a z části budována násypem hrázového tělesa. Navržená konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná homogenní lichoběžníkového tvaru s převýšením 0,4 m nad maximální hladinu. Zemní hráze
a prostor zátopy budou ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha
pro převedení běžných průtoků. Součástí nádrže je betonový sdružený objekt (SDO), který
zajistí regulaci odtoku a případné převedení extrémních průtoků nad rámec kapacity nádrže
a odpadní potrubí průměru DN 400 do přítoku Mírovky. Kanalizační odpadní potrubí ze sdruženého objektu je zakončené jednoduchým výustním objektem (šikmo seříznuté obetonované
potrubí ve sklonu svahu koryta). Koryto v místě vyústění bude dle požadavku správce toku
opevněno, např. kamennou rovnaninou.


navržený retenční objem: cca 1600 m3



hloubka RN: 2,4 m



sklon návodního svahu: 1 : 3



Sklon vzdušného svahu 1 : 2



Návrhový přítok 573 l/s



Hodnota regulovaného odtoku Qr = 23,4 l/s



recipient přítok Mírovky č. 16

SO 363.1 Dešťová usazovací nádrž v km 6,050
Objekt slouží k přečištění dešťových vod a jako havarijní zařízení na kanalizaci SO 305 hlavní
trasy dálnice. Nádrž je umístěna v manipulační ploše u dálnice D35, z níž je rovněž přístup pro
obsluhu. Objekt je koncipován jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž sloužící k usazení
sedimentů v kalovém prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního filtru. Dimenzování dle vypočteného průtoku dešťových vod Qd=171,0 l/s. Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1. Přečištěné vody jsou odvedeny do retenční nádrže SO 363.2, a následně vypouštěny do levostranného přítoku Jahodné.
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SO 363.2 Retenční nádrž v km 6,020 vpravo
Předmětem SOje otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci a regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 km 5,267 až 6,100 včetně části
svahů zářezu.
Nádrž s maximální hloubkou 1,8 m je z části zahloubena do terénu a z části budována násypem hrázového tělesa. Navržená konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná homogenní lichoběžníkového tvaru s převýšením 0,5 m nad maximální hladinu.
S ohledem na svažitý terén, je nádrž navržena se sklonem návodních svahů 1:2, což předpokládá vyztužení svahů např vhodnou geomříží atp. Zemní hráze a prostor zátopy budou ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení běžných průtoků.
Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn sjezdem (SO 143.1), který pokračuje od
manipulační plochy pro DUN.
Součástí nádrže je betonový sdružený objekt (SDO), který zajistí regulaci odtoku a případné
převedení extrémních průtoků nad rámec kapacity nádrže a odpadní potrubí průměru DN 400
do přítoku Jahodné. Kanalizační odpadní potrubí ze sdruženého objektu je zakončené jednoduchým výustním objektem (šikmo seříznuté obetonované potrubí ve sklonu svahu koryta).
Koryto v místě vyústění bude dle požadavku správce toku opevněno, např. kamennou rovnaninou.


navržený retenční objem:cca 800 m3



hloubka RN:2,3 m



sklon návodního svahu:1 : 2



Sklon vzdušného svahu:1 : 2



Návrhový přítok:171 + 53 l/s



Hodnota regulovaného odtoku:Qr = 11,3 l/s



recipient:přítok Jahodné č.3

SO 364.1 Dešťová usazovací nádrž v km 6,920
Objekt slouží k přečištění dešťových vod a jako havarijní zařízení na kanalizaci SO 306 hlavní
trasy dálnice. Nádrž je umístěna v manipulační ploše u retenční nádrže SO 364.2. Přístup
k DUN je z navrhované polní cesty SO 143.2.
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Objekt je koncipován jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž sloužící k usazení sedimentů v kalovém prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního filtru.
Dimenzování dle vypočteného průtoku dešťových vod Qd=264,0 l/s. Technologie čištění bude
odpovídat třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1. Přečištěné vody jsou
odvedeny do retenční nádrže SO 364.2, a následně vypouštěny do vodoteče Býčina.

SO 364.2 Retenční nádrž v km 6,920 vpravo
Předmětem SO je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci a regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 km 6,100 – 6,920. Nádrž
s maximální hloubkou 1,7 m je z části zahloubena do terénu a z části budována násypem hrázového tělesa. Navržená konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná homogenní
lichoběžníkového tvaru s převýšením 0,4 m nad maximální hladinu. Zemní hráze a prostor
zátopy budou ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení běžných průtoků. Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn sjezdem (SO
143.2) z přeložky silnice III/31519 (SO 120).


navržený retenční objem: cca 825 m3



hloubka RN: 1,7 m



sklon návodního svahu: 1 : 3



sklon vzdušného svahu 1 : 2



návrhový přítok 264 l/s



hodnota regulovaného odtoku Qr = 10 l/s



recipient Býčina

Součástí nádrže je betonový sdružený objekt (SDO), který zajistí regulaci odtoku a případné
převedení extrémních průtoků nad rámec kapacity nádrže a odpadní potrubí průměru DN 500
do otevřeného (vsakovacího) příkopu a následně do přirozené údolnice potoka Býčina. Kanalizační odpadní potrubí ze sdruženého objektu je zakončené betonovým výustním objektem.

SO 365.1 Dešťová usazovací nádrž v km 7,700
Objekt SO 365.1 řeší dešťovou usazovací nádrž na kanalizaci SO 307 Kanalizace na D35
v km 6,920 – 6780, v které se pročišťují dešťové vody z vozovky dálnice. Řešený objekt je
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umístěn v pravém svahu dálničního násypu v km 7,700, přístup pro obsluhu je navržen sjezdem z dálnice řešeným dle doporučených standardů.
Objekt je koncipován jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž. Nádrž slouží k usazení sedimentů v kalovém prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního
filtru. V případě havárie je pak umožněn záchyt havarijního úniku ropných látek – požadovaný
objem 30 m3 před nornou stěnou (TP83). Přístup k nádrži bude z komunikace přivaděče.
Vnitřní rozměry DUN jsou navrženy dle vypočteného průtoku dešťových vod (viz hydrotechnické výpočty SO 307) Q= 150 l/s a TP83. Profil potrubí na vtoku i výtoku činí DN 400.
Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1,
maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l, sestava odlučovacího zařízení S-Ib-P
dle ČSN EN 858-2, tab.B.1.
Přečištěné vody jsou kanalizací odvedené do retenční nádrže u paty komunikace – viz SO
365.2, kde společně s dešťovou vodou z příkopů podél D35 redukují na Qr= 20 l/s a vypouštějí
se otevřeným průlehem směrem k prameništi levého přítoku Býčiny na okraji zalesněné oblasti. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p..

SO 365.2 Retenční nádrž v km 7,700 vpravo
Předmětem SO 365.2 je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci a
regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 km 6,920 až 7,680.
Retenční nádrž je navržena cca v km 7,700 dálnice D35 v blízkosti levého přítoku potoka Býčina nad zalesněnou oblastí. Nádrž je půdorysně navržena oválného tvaru s hloubkou 2,6m –
4,5m. RN je osazena na terénu, přimyká se k tělesu dálnice a je ohrázována. Výška hráze
navazuje na obslužnou komunikaci a dále klesá. Navržená konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná homogenní lichoběžníkového tvaru s převýšením min. 0,5 m nad maximální hladinu. Kolem nádrže je zřízena hráz šířky 4 m v koruně pro pojezd obslužné techniky.
Zemní hráze a prostor zátopy budou ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení běžných průtoků. Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn společným sjezdem k DUN a k RN z dálničního násypu obslužnou komunikací S0 144.


hloubka vody v RN: max 2,3 m



sklon návodního svahu: 1 : 2,5



sklon vzdušního svahu: 1 : 2,5
Ecological Consulting a. s.
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navržený retenční objem: cca 1380 m3 (vypočtený objem 1313 m3)

Nádrž je navržená s dostatečnou rezervou s ohledem na její umístění a na velikost spádových
ploch a především s ohledem na malý recipient, který je pouze počátkem drobného toku.
Vzhledem k morfologii terénu bylo zvoleno zaústit do RN rovněž patní příkopy a odtok
z nádrže vyústit skrz otevřený průlehu s max. podporou vsakování.

Dešťová usazovací nádrž v km 9,400 vlevo
Objekt SO 366.1 řeší dešťovou usazovací nádrž na kanalizaci SO 308 Kanalizace na D35
v km 7,680 – 9,420, v které se pročišťují dešťové vody z vozovky dálnice a z části svahů zářezu, které nelze odvodnit jiným způsobem. Řešený objekt je umístěn v rozšíření levého svahu
dálničního násypu v km 9,380, přístup pro obsluhu je navržen sjezdem SO 145 z polní cesty
SO 158. Objekt je koncipován jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž. Nádrž slouží
k usazení sedimentů v kalovém prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního filtru. V případě havárie je pak umožněn záchyt havarijního úniku ropných látek –
požadovaný objem 30 m3 před nornou stěnou (TP83). Přístup k nádrži bude z komunikace
přivaděče.
Vnitřní rozměry DUN jsou navrženy dle návrhového průtoku dešťových vod (viz hydrotechnické výpočty SO 308) Q= 440 l/s. Profil potrubí na vtoku i výtoku činí DN 500. Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1, maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l, sestava odlučovacího zařízení S-Ib-P dle ČSN EN
858-2, tab.B.1. Přečištěné vody jsou kanalizací odvedené do navazující retenční nádrže u paty
komunikace – viz SO 366.2, kde společně s dešťovou vodou z části příkopů podél D35 redukují na Qr= 15 l/s a vypouštějí se do potoka Míroveček na okraji zalesněné oblasti nad obcí
Mírov. Správcem toku jsou Lesy ČR, s.p..

SO 366.2 Retenční nádrž v km 9,400 vlevo
Předmětem SO 366.2 je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci a
regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 km 7,680 až 9,420.
Retenční nádrž je navržena cca v km 9,400 dálnice D35 v blízkosti potoka Míroveček na okraji
zalesněné oblasti nad obcí Mírov. Nádrž je půdorysně navržena ve tvaru nepravidelného
čtyřúhelníku s hloubkou vody cca 1,7 m. RN je z části zahloubena do terénu a z části budováEcological Consulting a. s.
www.ecological.cz
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na násypem, přimyká se k tělesu dálnice. Výška hráze navazuje na obslužnou komunikaci.
Navržená konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná homogenní lichoběžníkového tvaru s převýšením min. 0,3 m nad maximální hladinu. Kolem nádrže je zřízena hráz
šířky 4 m v koruně pro pojezd obslužné techniky. Zemní hráze a prostor zátopy budou ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení běžných průtoků.
Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn společným sjezdem k DUN a k RN
z dálničního násypu obslužnou komunikací S0 145.


hloubka RN: 2,0 – 2,7 m



sklon návodního svahu: 1 : 2,5



sklon vzdušního svahu: 1 : 2,5



navržený retenční objem: cca 2200 m3 (vypočtený objem 1760 m3)

Nádrž je navržená s dostatečnou rezervou s ohledem na její umístění a na velikost spádových
ploch a především s ohledem na malý recipient. Vzhledem k morfologii terénu bylo zvoleno
zaústit do RN rovněž patní příkopy. Odtok z nádrže je zatrubněn a vyústěn do potoka.

SO 367.1 Dešťová usazovací nádrž v km 10,940 vlevo
Objekt SO 367.1 řeší dešťovou usazovací nádrž na kanalizaci SO 309 Kanalizace na D35
v km 9,420 – 10,660, v které se pročišťují dešťové vody z vozovky dálnice a z části svahů zářezu, které nelze odvodnit jiným způsobem. Řešený objekt je umístěn v po levé straně dálnice
D35 v těsné blízkosti mostu SO 210 Most na D35 v km 11,057 přes údolí. Přístup pro obsluhu
je navržen sjezdem SO 146 z polní cesty SO 159. Objekt je koncipován jako podzemní typová
prefabrikovaná nádrž. Nádrž slouží k usazení sedimentů v kalovém prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního filtru. V případě havárie je pak umožněn záchyt havarijního úniku ropných látek – požadovaný objem 30 m3 před nornou stěnou (TP83).
Vnitřní rozměry DUN jsou navrženy dle návrhového průtoku dešťových vod (viz hydrotechnické výpočty SO 309) Q= 370 l/s. Profil potrubí na vtoku i výtoku činí DN 500. Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1, maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l, sestava odlučovacího zařízení S-Ib-P dle ČSN EN
858-2, tab.B.1. Přečištěné vody jsou kanalizací odvedené do navazující retenční nádrže SO
367.2, kde společně s dešťovou vodou z části příkopů podél D35 redukují na Qr= 25 l/s a vy-
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pouštějí se do Řepovského potoka (ID 10195159), který protéká přemosťovaným údolím a
vlévá se do Mírovky (ID 10100291).

SO 367.2 Retenční nádrž v km 10,940 vlevo
Předmětem SO 367.2 je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci a
regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 km 9,420 až 10,660.
Retenční nádrž je navržena cca v km 10,940 po levé straně dálnice D35 v blízkosti mostu SO
210 Most na D35 v km 11,057 přes údolí. Přístup pro obsluhu je navržen sjezdem SO 146
z polní cesty SO 159. Redukovaný odtok je vypouštěn do Řepovského potoka (ID 10195159).
Nádrž je půdorysně navržena oválného tvaru s hloubkou vody cca 1,4m. RN je z části zahloubena do terénu a z části budována násypem. Hráz navazuje na obslužnou komunikaci a plynule klesá 5% v návaznosti na morfologii terénu.
Navržená konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná homogenní lichoběžníkového tvaru s převýšením min. 0,3 m nad maximální hladinu. Kolem nádrže je zřízena hráz
šířky 4 m v koruně pro pojezd obslužné techniky.
Zemní hráze a prostor zátopy budou ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení běžných průtoků.
Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn společným sjezdem k DUN a k RN
z dálničního násypu obslužnou komunikací SO 146.


hloubka RN: 1,7 – 3,0 m



sklon návodního svahu: 1 : 2,5



sklon vzdušního svahu: 1 : 2,5



navržený retenční objem: cca 1 400 m3 (vypočtený objem 1150 m3)

¨
Nádrž je navržená s rezervou na vypočtený objem. Do RN je rovněž zaústěn levý patní příkop.
Odtok z nádrže je zatrubněn a vyústěn do potoka.

SO 368.1 Dešťová usazovací nádrž v km 11,400 vlevo
SO 368.1 řeší dešťovou usazovací nádrž na kanalizaci SO 310 Kanalizace na D35
v km 11,360, do které je napojena mostní kanalizace z mostu SO 210. Řešený objekt je umísEcological Consulting a. s.
www.ecological.cz
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těn v po levé straně dálnice D35 v těsné blízkosti mostu SO 210 Most na D35 v km 11,057
přes údolí. Přístup pro obsluhu je navržen sjezdem SO 147 z místní komunikace. Redukovaný
odtok je vypouštěn do Řepovského potoka (ID 10195159). Objekt je koncipován jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž. Nádrž slouží k usazení sedimentů v kalovém prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního filtru. V případě havárie je pak
umožněn záchyt havarijního úniku ropných látek – požadovaný objem 30 m3 před nornou stěnou (TP83). Vnitřní rozměry DUN jsou navrženy dle návrhového průtoku dešťových vod (viz
hydrotechnické výpočty SO 310) Q= 450 l/s. Profil potrubí na vtoku i výtoku činí DN 600.
Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1,
maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l, sestava odlučovacího zařízení S-Ib-P
dle ČSN EN 858-2, tab.B.1. Přečištěné vody jsou kanalizací odvedené do navazující retenční
nádrže SO 368.2, kde redukují na Qr= 10 l/s a vypouštějí se do Řepovského potoka (ID
10195159), který protéká přemosťovaným údolím a vlévá se do Mírovky (ID 10100291).
Správcem toku je Povodí Moravy, s.p..

SO 368.2 Retenční nádrž v km 11,400 vlevo
Předmětem SO 368.2 je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci a
regulované vypouštění dešťových vod z mostu SO 210 dálnice D35 (km 10,680 až 11,380).
Retenční nádrž je navržena cca v km 11,400 po levé straně dálnice D35 v blízkosti mostu SO
210 Most na D35 přes údolí. Přístup pro obsluhu je navržen sjezdem SO 147 z místní komunikace. Redukovaný odtok je vypouštěn do Řepovského potoka (ID 10195159). Nádrž je půdorysně navržena oválného tvaru s hloubkou vody cca 1,2 m. RN je převážně zahloubena do
terénu a z části dotvarována násypem. Koruna hráze navazuje na obslužnou komunikaci a
plynule klesá 5% v návaznosti na morfologii terénu. Navržená konstrukce zemní hráze bude
koncipována jako sypaná homogenní lichoběžníkového tvaru s převýšením min. 0,3 m nad
maximální hladinu. Koruna hráze je navržena šířky 4 m pro pojezd obslužné techniky a
v příčném spádu 2,5% směrem do nádrže. Zemní hráze a prostor zátopy budou ohumusovány
a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení běžných průtoků. Přístup
k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn společným sjezdem k DUN a k RN z dálničního
násypu obslužnou komunikací S0 147.


hloubka RN: 1,8–2,8 m



sklon návodního svahu: 1 : 2,5



sklon vzdušního svahu: 1 : 2,5
Ecological Consulting a. s.
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navržený retenční objem: cca 1000 m3 (vypočtený objem 700 m3)

Nádrž je navržená s rezervou na vypočtený objem. Odtok z nádrže je zatrubněn a veden
k údolí nad tokem, kde je potrubí ukončeno výustním objektem s navazujícím skluzem délky
cca 100 m. Skluz je ukončen vývařištěm a vyústěn do Řepovského potoka.

Dešťová usazovací nádrž v km 13,700 vlevo
Objekt SO 369.1 řeší dešťovou usazovací nádrž na kanalizaci SO 311 Kanalizace na D35
v km 11,380–13,680, v které se pročišťují dešťové vody z vozovky dálnice a z části svahů zářezu, které nelze odvodnit jiným způsobem. Řešený objekt je umístěn v po levé straně dálnice
D35 v km 13,700. Přístup pro obsluhu je navržen sjezdem SO 148 z místní komunikace, upravované v rámci objektu SO 164. Redukovaný odtok je vypouštěn do toku Mírovka (ID
10100291). Objekt je koncipován jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž. Nádrž slouží
k usazení sedimentů v kalovém prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního filtru. V případě havárie je pak umožněn záchyt havarijního úniku ropných látek –
požadovaný objem 30 m3 před nornou stěnou (TP83). Vnitřní rozměry DUN jsou navrženy dle
návrhového průtoku dešťových vod (viz hydrotechnické výpočty SO 311) Q= 745 l/s. Profil
potrubí na vtoku i výtoku činí DN 800. Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib,
tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1, maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l,
sestava odlučovacího zařízení S-Ib-P dle ČSN EN 858-2, tab.B.1. Přečištěné vody jsou kanalizací odvedené do navazující retenční nádrže SO 369.2, kde redukují na Qr= 30 l/s a jsou
dále vedeny kanalizačním potrubím do Mírovky (ID 10100291). Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.

SO 369.2 Retenční nádrž v km 13,700 vlevo
Předmětem SO 369.2 je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci
a regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 km 9,420 až 10,660.
Retenční nádrž je navržena cca v km 13,700 po levé straně dálnice D35. Přístup pro obsluhu
je navržen sjezdem SO 148 z polní cesty SO 164. Redukovaný odtok je veden kanalizací
S0311 do toku Mírovka (ID 10100291). Před vyústěním do toku je do kanalizace rovněž napojen zatrubněný odtok z DUN SO 369.3 (46 l/s) a odtok z křížené komunikace SO 122 (80 l/s).
Na potrubí již není navržena další retence, protože potrubí je vedeno záplavovým územím.
Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.
Ecological Consulting a. s.
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Nádrž je půdorysně navržena oválného tvaru s hloubkou vody cca 1,0 m. RN je z části zahloubena do terénu a z části budována násypem. Hráz navazuje na obslužnou komunikaci.
Navržená konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná homogenní lichoběžníkového tvaru s převýšením min. 0,3 m nad maximální hladinu. Kolem nádrže je zřízena hráz
šířky 4 m v koruně pro pojezd obslužné techniky. Zemní hráze a prostor zátopy budou ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení běžných průtoků.
Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn společným sjezdem k DUN a k RN
z dálničního násypu obslužnou komunikací SO 148.


hloubka RN: 1,3–1,6 m



Hloubka vody v RN: max 1,2 m



sklon návodního svahu: 1 : 2,5



sklon vzdušního svahu: 1 : 2,5



navržený retenční objem: cca 3000 m3 (vypočtený objem 2 740 m3)

Nádrž je navržená s rezervou na vypočtený objem. Do RN je rovněž zaústěn levý patní příkop.
Odtok z nádrže je zatrubněn a vyústěn do potoka.

SO 369.3 Dešťová usazovací nádrž v km 13,860 vlevo
Objekt SO 369.3 řeší dešťovou usazovací nádrž na krátké větvi kanalizaci SO 311 Kanalizace
na D35 v km 11,380–13,680, odvodňující úsek mezi mostem SO211 a mostem SO 212. Řešený objekt je umístěn v po levé straně dálnice D35 v km 13,860. Přístup pro obsluhu je navržen sjezdem SO 148 z místní komunikace, upravované v rámci objektu SO 164. Redukovaný
odtok je vypouštěn do toku Mírovka (ID 10100291). Objekt je koncipován jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž. Nádrž slouží k usazení sedimentů v kalovém prostoru a zachycení
ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního filtru. Vnitřní rozměry DUN jsou navrženy
dle návrhového průtoku dešťových vod (viz hydrotechnické výpočty SO 311) Q= 46 l/s. Profil
potrubí na vtoku i výtoku činí DN 300. Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib,
tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1, maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l,
sestava odlučovacího zařízení S-Ib-P dle ČSN EN 858-2, tab.B.1. Přečištěné vody jsou kanalizací připojeny do odtoku z retenční nádrže SO 369.2 (Qr= 30 l/s) společně s kanalizací odvodňující kříženou komunikaci SO122 (cca 80 l/s) a jsou dále vedeny kanalizačním potrubím
do Mírovky (ID 10100291). Správcem toku je Povodí Moravy, s.p. Na potrubí již není navržena
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další retence, protože potrubí je vedeno záplavovým územím a tok Mírovka je umístěn
v ochranných hrázích výškově nad okolním terénem.

SO 370.1 Dešťová usazovací nádrž pro MUK Mohelnice-sever
Objekt SO 370.1 řeší dešťovou usazovací nádrž na kanalizaci SO 312 Kanalizace na D35 pro
MUK sever, v které se pročišťují dešťové vody z vozovky dálnice a z části svahů uvnitř ok křižovatky, které zachycují znečištěnou vodu z části křižovatky, není-li v úseku navržena kanalizace. Řešený objekt je umístěn v po levé straně dálnice D35 v oku křižovatky MUK sever.
Přístup pro obsluhu je sjezdem z větve V8 křižovatky. Objekt je koncipován jako podzemní
typová prefabrikovaná nádrž. Nádrž slouží k usazení sedimentů v kalovém prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního filtru. V případě havárie je pak
umožněn záchyt havarijního úniku ropných látek – požadovaný objem 30 m3 před nornou stěnou (TP83). Vnitřní rozměry DUN jsou navrženy dle návrhového průtoku dešťových vod (viz
hydrotechnické výpočty SO 312) Q= 495 l/s. Profil potrubí na vtoku i výtoku činí DN 800.
Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1,
maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l, sestava odlučovacího zařízení S-Ib-P
dle ČSN EN 858-2, tab.B.1. Přečištěné vody jsou kanalizací odvedeny do navazující retenční
nádrže SO 370.2, kde společně s dešťovou vodou z části příkopů podél D35 redukují na Qr=
31 l/s a vypouštějí se do Mírovky (ID 10100291). Správcem toku je Povodí Moravy, s.p..

SO 370.2 Retenční nádrž pro MUK Mohelnice-sever
Předmětem SO 370.2 je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci a
regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 MUK sever. Retenční
nádrž je navržena po levé straně dálnice D35 v oku křižovatky MUK sever. Přístup pro obsluhu je sjezdem z větve V8 křižovatky. Redukovaný odtok je vypouštěn do Mírovky (ID
101001291).
Nádrž je půdorysně navržena oválného tvaru s hloubkou vody cca 1,0 m. RN je navržena na
původním terénu, opravený terén je dosypán na úroveň hráze zejména z důvodů krytí koncového úseku kanalizace. Křižovatka je umístěna v původním inundačním území a výškové vedení kanalizace se přizpůsobuje možnostem vyústění do toku.

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

95

„D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK

Navržená konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná homogenní lichoběžníkového tvaru s převýšením min. 0,3 m nad maximální hladinu a plynule navazuje na další terénní
úpravy. Kolem nádrže je zřízena obslužná komunikace šířky 4 m v koruně pro pojezd techniky.
Zemní hráze a prostor zátopy budou ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení běžných průtoků. Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn společným příjezdem k DUN a k RN z větve V8 objektu SO 112 MÚK Mohelnice-sever.

hloubka RN: 1,30 m
sklon návodního svahu: 1 : 2,5
sklon vzdušního svahu: 1 : 2,5
navržený retenční objem: cca 1600 m3 (vypočtený objem 1510 m3)

Nádrž je navržená s rezervou na vypočtený objem. Do RN je rovněž zaústěna neznečištěná
voda z příkopů uvnitř ok křižovatky. Odtok z nádrže je zatrubněn a vyústěn do Mírovky.

SO 371 Dešťová usazovací nádrž únikové zóny
Objekt SO 371 řeší odlučovač ropných látek umístěný za koncem únikové zóny řešené
v rámci objektu SO 102. přístup pro obsluhu je navržen sjezdem z dálnice řešeným dle doporučených standardů.
Objekt je koncipován jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž. Nádrž slouží k usazení sedimentů v kalovém prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního
filtru. V případě havárie je pak umožněn záchyt havarijního úniku ropných látek – požadovaný
objem 30 m3 před nornou stěnou (TP83). Přístup k nádrži bude z původní komunikace, která
bude mezi Dun a únikovou zónou přerušena.
Vnitřní rozměry DUN jsou navrženy dle vypočteného průtoku dešťových vod (viz hydrotechnické výpočty SO 313) Q= 15 l/s v kombinaci s požadovaným objemem pro zachycení objemu
havarované cisterny, a TP83. Profil potrubí na vtoku i výtoku činí DN 300.
Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1,
maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l, sestava odlučovacího zařízení S-Ib-P
dle ČSN EN 858-2, tab.B.1.
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Přečištěné vody jsou kanalizací odvedené do otevřeného příkopu, který se posléze zaúsťuje
do RN SO 372. Odtok z této RN je zatrubněný a vyústěný do nadzářezového příkopu zaústěného po cca 1km do Podolského potoka (ID 10195394) před zaústěním do Újezdky (ID
10441536).

SO 372 Retenční nádrž v km 15,000
Předmětem SO 372 je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr), která nahrazuje stávající suchou nádrž chránící město před většími přítoky z přilehlých svahů. Stávající nádrž se
nachází v trase zářezu nového tělesa dálnice, je proto navržena nová RN nad tímto tělesem,
kde budou přitékající vody z okolí zachyceny a regulovaně vypouštěny. Nová poloha retenční
nádrže je navržena cca v km 15,000 dálnice D35 vpravo. Nádrž je navržena půdorysně tvaru
nepravidelného čtyřúhelníka s hloubkou 2,2 m m. RN je zahloubena do terénu, rovnoběžně
s tělesem dálnice. Pro obsluhu je navrženo ponechat v koruně min. pás š.4 m, navazující na
příjezdovou obslužnou komunikaci SO 149. Nádrž je navržena těsněná, aby nedocházelo
k průsakům do podloží, které by mohly ovlivnit zářez dálničního tělesa. Prostor zátopy včetně
dna bude ohumusován a oset. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení
běžných průtoků. Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn obslužnou komunikací
SO 149 Sjezd k RN v km 15,000.
hloubka RN: 3,5–4,0 m
sklon návodního svahu: 1 : 2,5
Návrh nádrže vychází z rozměrů stávající nádrže dle zaměření. Stavbou dojde k částečné
úpravě odtokových poměrů, proto je možné objem nové nádrže. Další úpravy rozměrů nádrže
vychází ze změny způsobu hospodaření s dešťovou vodou, kdy již není možné vsakovat, ale
voda bude regulovaně vypouštěna systémem kanalizace a příkopů.

SO 373.1 Dešťová usazovací nádrž v km 16,240 vpravo
Objekt SO 373.1 řeší dešťovou usazovací nádrž na kanalizaci SO 313 Kanalizace na D35
v km 14,300–16,300, v které se pročišťují dešťové vody z vozovky dálnice a z části svahů zářezu, které nelze odvodnit jiným způsobem. SO je umístěn v po pravé straně dálnice D35 cca
v km 16. Přístup pro obsluhu je navržen sjezdem SO 149 z hlavní trasy dálnice SO 101. SO je
koncipován jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž. Nádrž slouží k usazení sedimentů
v kalovém prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního filtru.
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V případě havárie je pak umožněn záchyt havarijního úniku ropných látek – požadovaný objem 30 m3 před nornou stěnou (TP83).
Vnitřní rozměry DUN jsou navrženy dle návrhového průtoku dešťových vod (viz hydrotechnické výpočty SO 309) Q= 580 l/s. Profil potrubí na vtoku i výtoku činí DN 800.
Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1,
maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l, sestava odlučovacího zařízení S-Ib-P
dle ČSN EN 858-2, tab.B.1.
Přečištěné vody jsou kanalizací odvedené do navazující retenční nádrže SO 373.2, kde se
redukují na Qr= 28 l/s a vypouštějí se do Podolského potoka (ID 10195394) 180m před jeho
vyústěním do Újezdky (ID 10441536). Správcem obou toků je Povodí Moravy, s.p..

SO 373.2 Retenční nádrž v km 16,240 vpravo
Předmětem SO 373.2 je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci
a regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 km 14,300 až 16,300.
Retenční nádrž je navržena cca v km 16,240 po pravé straně dálnice D35. Přístup pro obsluhu
je navržen sjezdem SO 149.1 z hlavní trasy dálnice SO 101. Redukovaný odtok je vypouštěn
do Podolského potoka (ID 10195394).
Nádrž je půdorysně navržena obdélníkového tvaru s hloubkou vody cca 1,3 m. RN je z části
zahloubena do terénu a z části budována násypem. Hráz navazuje na obslužnou komunikaci.
Navržená konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná homogenní lichoběžníkového tvaru s převýšením min. 0,3 m nad maximální hladinu. Kolem nádrže je zřízena hráz
šířky 4 m v koruně pro pojezd obslužné techniky.
Zemní hráze a prostor zátopy budou ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení běžných průtoků.
Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn společným sjezdem k DUN a k RN
z dálničního násypu obslužnou komunikací SO 149.





hloubka RN: 1,8 m
sklon návodního svahu: 1 : 2
sklon vzdušního svahu: 1 : 2
navržený retenční objem: cca 2 200 m3
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Nádrž je navržená s rezervou na vypočtený objem. Odtok z nádrže je zatrubněn a vyústěn do
potoka.

SO 374.1 Dešťová usazovací nádrž MÚK Mohelnice jih
Objekt SO 374.1 řeší dešťovou usazovací nádrž na kanalizaci SO 316 Odvodnění MUK Mohelnice jih, v které se pročišťují dešťové vody z vozovky dálnice a z části svahů oka křižovatky,
které rovněž zachycují znečištěnou vodu z vozovky. Řešený objekt je umístěn po pravé straně
tělesa přivaděče Mohelnice jih před jeho křížením vodoteče Újezdka (ID 10441536). Přístup
pro obsluhu je navržen sjezdem v rámci objektu SO 166 Přístupy na pozemky v k. ú. Mohelnice.
Objekt je koncipován jako podzemní typová prefabrikovaná nádrž. Nádrž slouží k usazení sedimentů v kalovém prostoru a zachycení ropných látek pomocí norné stěny a koalescenčního
filtru. V případě havárie je pak umožněn záchyt havarijního úniku ropných látek – požadovaný
objem 30 m3 před nornou stěnou (TP83).
Vnitřní rozměry DUN jsou navrženy dle návrhového průtoku dešťových vod (viz hydrotechnické výpočty SO 309) Q= 400 l/s. Profil potrubí na vtoku i výtoku činí DN 500.
Technologie čištění bude odpovídat třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1,
maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l, sestava odlučovacího zařízení S-Ib-P
dle ČSN EN 858-2, tab.B.1.
Přečištěné vody jsou kanalizací odvedené do navazující retenční nádrže SO 374.2, kde se
redukují na Qr= 40 l/s a vypouštějí se do Újezdky (ID 10441536). Správcem toku je Povodí
Moravy, s.p..

SO 374.2 Retenční nádrž MÚK Mohelnice jih
Předmětem SO 374.2 je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci a
regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 – křižovatky Mohelnicejih.
Retenční nádrž je navržena cca v km 16,240 po pravé straně tělesa přivaděče Mohelnice jih
před jeho křížením vodoteče Újezdka ((ID 10441536), kam je odtok z RN vyústěn. Přístup pro
obsluhu je navržen sjezdem v rámci objektu SO 166 Přístupy na pozemky v k. ú. Mohelnice.
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Nádrž je půdorysně navržena obdélníkového tvaru s hloubkou vody cca 1,3 m. RN je z části
zahloubena do terénu a z části budována násypem. Hráz navazuje na obslužnou komunikaci.
Navržená konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná homogenní lichoběžníkového tvaru s převýšením min. 0,3 m nad maximální hladinu. Kolem nádrže je zřízena hráz
šířky 4 m v koruně pro pojezd obslužné techniky, která navazuje na příjezdovou obslužnou
komunikaci. Zemní hráze a prostor zátopy budou ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude
zřízena mateční strouha pro převedení běžných průtoků.
Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn společným sjezdem k DUN a k RN
v rámci objektu SO 166.
hloubka RN: 1,6 -2,0 m
sklon návodního svahu: 1 : 2,5
sklon vzdušního svahu: 1 : 2,5
navržený retenční objem: cca 1800 m3
Nádrž je navržená s rezervou na vypočtený objem. Odtok z nádrže je zatrubněn a vyústěn do
potoka.

SO 380 Úprava meliorací u MÚK s D43
SO 380 se nachází na začátku úseku v km 0,00 = 91,67, kde stavba navazuje na předcházející úsek „I/35 Staré Město, napojení na D35". V tomto místě je projektovaná mimoúrovňová
křižovatka SO 110 MÚK s I/35, která umožňuje napojení přivaděče k I/35 na dálnici D35. Navržená stavba mimoúrovňové křižovatky je situována do území s výskytem plošných meliorací
– polních drenáží. Meliorační potrubí zastižené v prostoru budoucího tělesa dálnice a MÚK
bude zrušeno v rámci zemních prací.
Část meliorací v severním oku MÚK se zachová a bude podchycena hlavníkem DN. Hlavník –
drén bude veden ve vzdálenosti cca 5 m od vnější hrany příkopu, zářezu nebo násypu silničního tělesa. Do drénu budou napojeny veškeré stávající drenáže narušené při výstavbě silničního tělesa.
Nově navržené potrubí bude zahloubeno dle morfologie terénu v úrovni cca 1,0 – 2,0 m pod
terénem. Na trase drenážních hlavníků se navrhují kruhové kontrolní betonové drenážní šachty profilu DN 800 ve vzájemné vzdálenosti cca 30-150 m. Hlavník je vyústěn do příkopu u silnice objektu SO 110. Délka hlavníku o profilu DN150 činí cca 257 m.
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SO 381 Úprava meliorací v km 3,900 – 4,400
SO se nachází v prostoru budoucího objektu SO 205 – Estakáda na D35 v km 4,376 přes silnici III/31518. Na základě informace Státního pozemkového úřadu, se v dotčeném území mohou nacházet podrobná odvodňovací zařízení (POZ). V daném úseku bude do případného
melioračního systému zasaženo výstavbou mostních pilířů. Dojde-li k zastižení a přerušení
stávajících drenáží, bude provedena jejich obnova s převedením okolo základu pilířů.
V km 3,900 až 4,015 do melioračního systému zasahuje i vlastní těleso dálnice D35, které je
zde ve vysokém násypu. Část meliorací pod tělesem bude se zrušena a na okraji v km 4,015
se zřídí meliorační hlavník pro podchycení drenáže narušené při výstavbě silničního tělesa.
Nově navržené potrubí bude zahloubeno dle morfologie terénu v úrovni cca 1,0 –2 ,0 m pod
terénem. Na trase drenážního hlavníku se navrhují kruhové kontrolní betonové drenážní šachty profilu DN 800 ve vzájemné vzdálenosti cca 30-150 m. Vyústění drenáže bude přes betonový výustní objekt do levostranného přítoku Mírovky č.16 v profilu pod stávajícím rybníkem.
Délka hlavníku DN 150 je cca 250,0 m. Pro obnovení meliorací v místě pilířů se uvažuje potrubí do DN 150 délky 420 m.

SO 382 Úprava meliorací v km 12,300 – 14,100
Podél místní silnice SO 164 v km 0,22 – 0,97 vlevo, která je navržena pro přístup k místním
pozemkům v k. ú. Křemačov, je navržený záchytný svodný drén hlavník "A", z poloděrovaných
trub PVC DN150 a DN200 o celkové délce 775,0 m. Hlavník „A" bude vyústěn do silničního
příkopu.
Podél dálnice D35 v km 12,90 – 13,62 vlevo, je navržený záchytný svodný drén hlavník "A1",
z poloděrovaných trub PVC DN150 a DN200 o celkové délce 753,0 m. Hlavník „A1" bude napojen do hlavníku „A" v drenážní šachtici v km 13,63.
Podél místní silnice SO 118 vlevo v km dálnice 12,38 – 12,91, která napojuje silnici III/31521
na dálnici, je navržený záchytný svodný drén hlavník "B", z poloděrovaných trub PVC DN150
a DN200 o celkové délce 590,0 m. Hlavník „B" bude vyústěn do silničního příkopu místní komunikace SO 164, kterou kolmo podejde v km 12,91.
Podél dálnice D35 v km 13,54 – 13,66 vpravo, je navržený záchytný svodný drén hlavník "C",
z poloděrovaných trub PVC DN150 o celkové délce 103,0 m. Hlavník „C" bude vyústěn do
Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

101

„D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK

silničního příkopu stávající silnice do Křemačova. Od poslední drenážní šachty bude potrubí
plné DN200 až do vyústění v silničním příkopě, o délce 10,0 m.
Podél dálnice D35 v km 13,70 – 13,98 vpravo, je navržený záchytný svodný drén hlavník "D",
z poloděrovaných trub PVC DN150 a plných DN200 o celkové délce 357,0 m. Vzhledem
k velmi malému sklonu terénu je drén veden ve větší vzdálenosti od dálnice v minimálním
spádu potrubí. Pod potokem Mírovka bude potrubí plné DN200 a obetonované. Koryto potoka
bude mezi hrázkami opevněno lomovým kamenem do betonu cca 1,15 m na každou stranu od
osy potrubí. Hlavník „D" bude vyústěn do dálničního příkopu. Od poslední drenážní šachty
bude potrubí plné DN200 až do vyústění v silničním příkopě SO112 MÚK sever.
Z opačné strany od km 14,08 je navržený záchytný svodný drén hlavník "D1",
z poloděrovaných trub PVC DN150 o celkové délce 125,0 m. Hlavník „D1" bude napojen do
hlavníku „D" v drenážní šachtici v km 13,95.
Podél SO 118 služebního nájezdu na dálnici ze silnice III/31521 vlevo a vpravo od dálnice
v km 12,48 – 12,52, je navržený záchytný svodný drén hlavník "E", z poloděrovaných trub
PVC DN100 o celkové délce 75,0 m. Hlavník „E" bude vyústěn do dálničního příkopu.
dálničním oku v km dálnice 12,39 vlevo, je navržený záchytný svodný drén hlavník "F",
z poloděrovaných trub PVC DN100 o celkové délce 43,0 m. Hlavník „F" bude vyústěn do dálničního příkopu. Podél SO 121 silnice III/31521 Řepová vpravo v km silnice 0,48 – 0,53, je
navržený záchytný svodný drén hlavník "G", z poloděrovaných trub PVC DN100 o celkové
délce 34,0 m. Od poslední drenážní šachty bude potrubí plné DN200 až do vyústění
v dálničním příkopě, o délce 11,0 m.
Podél dálnice D35 v km 12,42 – 12,70 vlevo, je navržený záchytný svodný drén hlavník "G1",
z poloděrovaných trub PVC DN100 o celkové délce 25,0 m. Hlavník „G1" bude napojen do
hlavníku „G" v drenážní šachtici v km 12,70.
Napravo od dálnice, podél původní silnice III/31521, která je nyní SO 164 příjezdná silnice na
pozemky v k. ú. Křemačov, je v km 12,42 – 12,70, je navržený záchytný svodný drén hlavník
"H", z poloděrovaných trub PVC DN100 o celkové délce 117,0 m. Od poslední drenážní šachty bude potrubí plné DN200 až do vyústění v dálničním příkopě, o délce 12,0 m.
Podél silnice III/31521 SO 121 a mostu SO 223 v km silnice 0,57 – 0,65 vpravo, je navržený
záchytný svodný drén hlavník "'H1“, z poloděrovaných trub PVC DN100 o celkové délce
59,0 m. Hlavník „H1" bude napojen do hlavníku „H" v drenážní šachtici v km 0,65.
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SO Úprava zatrubněného koryta v km 15,900
Vzhledem ke spádu terénu je navrženo před křížením s potokem (SO 322) osadit spadišťovou
šachtu a potrubí vést v dostatečné hloubce pod dnem potoka v minimálním spádu. Po vykřížení je navrženo vést potrubí dále v min. sklonu až k napojení na stávající stav. Obdobně je
navrženo křížení s novým tělesem dálnice. Potrubí bude vedeno v dostatečné hloubce pod
dálničním příkopem, bude respektovat dálniční kanalizaci. Předpokládaná délka přeložky je
cca 180 m a 120 m z betonového potrubí DN500.

SO 384 Úprava závlahového přivaděče v km 16,600 – 17,600
Součástí tohoto objektu jsou čtyři přeložky závlahových systémů.
Přeložka „A" je navržena v km 0,249 silnice SO 127 přivaděč Mohelnice jih.
Přeložka „A1" je navržena podél levé strany silničního přivaděče, kde je začátek přeložky od
km 0,200 do 0,249, kde se napojuje do přeložky „A".
Přeložka „A2" je navržena podél levé strany silničního přivaděče, kde je začátek přeložky od
km 0,200 do 0,249, kde se napojuje do přeložky „A".
Přeložka „A2" je navržena podél pravé strany silničního přivaděče, kde je začátek přeložky od
km 0,154 do 0,249, kde se napojuje do přeložky „A".
Přeložka „B" je navržena na pravé straně silničního přivaděče, v km 0,260, kde je začátek přeložky. Trasa přeložky podchází kolmo příjezdovou komunikaci na pozemky (S0166). Za touto
komunikací se přeložky vrací do stávající trasy závlahového potrubí.
Přeložka „C" je navržena v km 0,523 silnice SO 127 přivaděč Mohelnice jih. Začátek přeložky
je na levé straně silnice přivaděče, kterou kolmo podchází. Na pravé straně se přeložka napojí
na stávající potrubí závlahy.
Přeložka „D" je navržena v km 0,578 silnice SO 127 přivaděč Mohelnice jih. Začátek přeložky
je na levé straně silnice přivaděče, kterou kolmo podchází. Na pravé straně se přeložka vede
podél pravé strany silničního přivaděče, kde se v km 0,619 napojí na stávající potrubí závlahy.
Pod komunikací bude vodovod uložen do chráničky OC cca DN250, potrubí bude v chráničce
osazeno pomocí kluzných objímek. Konce chráničky budou osazeny koncovými manžetami
DN700/400 s nerezovými pásky. Přeložka bude navržena z trub PE 0110 mm.
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Podélný profil u všech překládaných úseků je dán výškovým napojením na stávající závlahové
potrubí cca DN100 a nutností zkřížení s komunikací. Přeložky budou vedeny tak, aby bylo
dodrženo krytí pod rostlým i novým terénem min. 1,2 m.

SO 385 Úprava meliorací u MÚK Mohelnice-jih
Podél silnice přivaděče SO 127 v km 0,055 – 0,555 vlevo, je navržený záchytný svodný drén
hlavník "A", o celkové délce 454 m, který bude vyústěn do potoka Újezdka. Podél silnice přivaděče SO 127 v km 0,690 – 0,555 vlevo je navržený záchytný svodný drén hlavník "B" o celkové délce 177,0 m, který bude vyústěn do potoka Újezdka.

SO 390 Čerpací stanice v km 15,1
Jedná se o čerpací stanici pro přeložku kanalizace v km 15,1 (SO 330), která není s ohledem
na hloubku zářezu komunikace technicky proveditelná bez přečerpávání.

Elektro a sdělovací objekty
410

Přeložka venkovního vedení VN (ČEZ) MÚK D43 – km 0,350 SO 101

411

Přeložka venkovního vedení VN (ČEZ) MÚK Maletín

412

Přeložka venkovního vedení VN (ČEZ) km 10,300 až 10,800 SO 101

413

Přeložka TS 22/0,4kV MO ČRS Mohelnice

414

Přeložka venkovního vedení VN (ČEZ) MÚK Mohelnice-sever

415

Přeložka venkovního vedení VN (ČEZ) km 16,400 až 16,620 SO 101

416

Ochrana kabelového vedení VN (ČEZ) SO 127

417

Odbočka venkovního vedení VN (ČEZ) Starý Maletín

420

Přípojka vedení VN PTO Maletín – Hradecký portál

421

Přípojka vedení VN PTO Maletín – Olomoucký portál

430

Přeložka vedení NN (ČEZ) km 4,350 SO 101 (Jahodnice)

431

Přeložka vedení NN (ŠPVS) k VDJ Řepová km 10,400 až 10,700 SO 101

432

Přeložka vedení NN (ČEZ) km 16,420 SO 101 (Mohelnice)

433

Přeložka vedení NN (ČEZ) km 16,690 SO 101 (Mohelnice – garáže)

434

Přeložka elektroměrového rozvaděče u cyklostezky Dolní Krčmy (km 16,400
SO 101)
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435

Přeložka kabelového vedení pro DZ (únikový pruh)

440

Přeložka VO Podolí (ul. Třebovská) km 0,500 až 0,850 SO 124

441

Přeložka VO cyklostezka Dolní Krčmy (km 16,380 SO 101)

442

Přeložka VO křižovatky se silnicí II/644 (Olomoucká)

443

Veřejné osvětlení okružní křižovatky na SO 127 (FENIX)

460

Přeložka SEK CETIN v km 7,090 SO 101 (MÚK Maletín)

461

Přeložka SEK CETIN v km 10,960 SO 101

462

Přeložka SEK CETIN v km 12,280 SO 101

463

Přeložka SEK CETIN v km 13,650 a MÚK Mohelnice-sever

464

Přeložka SEK CETIN v km 14,990 SO 101

465

Přeložka SEK CETIN v km 16,420 SO 101

466

Přeložka SEK CETIN u OK (SO 128 a SO 129)

490.1

Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS Javoří

490.2

Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS Řepová

490.3

Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS Mohelnice

491

Systém DIS-SOS – kabelové vedení

492

Systém DIS-SOS – hlásky

493

Systém DIS-SOS – šachty a prostupy

494

Systém DIS-SOS – trubky pro optické kabely

495

Systém DIS-SOS – meteostanice

496

Systém DIS-SOS – automatické sčítače dopravy

497

Systém DIS-SOS – kamerový dohled

498

Systém DIS-SOS – optické kabely ŘSD

499.1

Dálniční informační systém DIS

499.2

Elektrické závory

499.3

Rozvod v komorách mostu SO 210

499.4

EZS mostu SO 210

499.5

Úpravy na dispečinku SSÚD a PČR

Objekty trubních vedení
511

Přeložka VTL plynovodu DN 300
v km 17,202
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512

Přeložka VTL plynovodu DN 200
v km 17,184

513

Přeložka VTL plynovodu DN 100
v km 15,654

514

Přeložka VTL plynovodu DN 300
v km 14,079

515

Přeložka VTL plynovodu DN 500
v km 14,072

516

Ochrana VTL plynovodu DN 500 u polní
cesty 164

520

Přeložka STL plynovodu v km 15,170

Objekty pozemních staveb – tunel Maletín
SO 601 Tunel Maletín je navržen jako dvoutroubový dálniční tunel se směrově oddělenými
jízdními pásy. Délka tunelu bude 1 313 m.
Navržená metoda výstavby tunelu je kombinovaná – skládá se z krátkých hloubených portálových úseků budovaných pomocí metody Cut&Cower (C&C) a dlouhého úseku, raženého konvenční cyklickou ražbou. Hloubené části tunelových trub byly navrženy jako ŽB monolitické
konstrukce zhotovené v dočasných stavebních jamách, které se po betonáži hloubených trub
zasypají. Při provádění zpětných zásypů se zformují trvalé šikmé portálové svahy (předpokládá se vyztužení strmých portálových svahů geosyntetiky). Při výstavbě ražené části tunelu je
uvažováno s využitím konvenční cyklické ražby podle zásad Nové rakouské tunelovací metody (NRTM).
SO 601 Tunel Maletín se skládá ze dvou tunelových trub. Jejich osy jsou od sebe vzdáleny
zhruba 30 až 37 m (tak, aby mezi nimi byl zachován horninový pilíř šířky přibližně 18 až 25 m,
tzn. přibližně jedenapůl až dvojnásobek průměru výrubu). Tunelové trouby jsou vzájemně propojeny celkem čtyřmi tunelovými propojkami, s rozestupy nepřekračujícími 300 m.
Výška průjezdního profilu je 4,80 m, světlá podjezdná výška v tunelu 4,95 m (včetně rezervy
150 mm). Světlá plocha každé tunelové trouby je cca 61 m2 (plocha výrubu cca 109 m2).
Vzhledem k potřebě minimálního ovlivnění režimu podzemních vod je navržen uzavřený hydroizolační systém. Tunel je proto v celé své délce navržen s protiklenbou.
V tunelu je navrženo dvouplášťové ostění s mezilehlou hydroizolační fólií. Primární ostění bude standardně prováděno ze stříkaného betonu vyztuženého pomocí svařovaných sítí a výztužných příhradových oblouků z betonářské výztuže a systémového kotvení pomocí horninových svorníků (alternativně může být primární zajištění provedeno ze stříkaného betonu
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s rozptýlenou výztuží). V poruchových oblastech budou navíc prováděna preventivní / ochranná stabilizační opatření.
Sekundární ostění je navrženo z monolitického železobetonu (eventuálně může být provedeno
z prostého betonu, pokud se prokáže dostatečná únosnost ve skutečně zastiženém geologickém prostředí). Ostění bude betonováno do ocelového posuvného bednění (bednícího vozu)
po jednotlivých betonážních blocích. Každý blok bude betonován ve dvou krocích, nejprve
protiklenba a poté horní klenba.

S 601.1 Hradecký portál
Výjezdová tunelová troubka u hradeckého portálu je oproti vjezdové tunelové troubě předsunuta o cca 14 m. Po pravé straně ve směru jízdy, je před hradeckým vjezdovým portálem navržena sdružená plocha, sloužící jako nástupní plocha pro jednotky IZS, provádění úkonů
DPČR a servisních prací ŘSD. Rozloha této plochy je cca 1 500 m2 a je u ní navržen řídicí
PTO půdorysných rozměrů cca 15,4 x 34,4 m. Pod touto plochou je umístěna nádrž s požární
vodou o objemu cca 2 x 108 m3 pro požární účely. Není zde uvažováno s vodou pro provozní
účely. Dále je zde umístěna bezodtoková NKV ze štěrbinových žlabů o minimálním objemu
140 m3. Bezprostředně u této nástupní plochy je rovněž navržena nouzová přistávací plocha
pro primární zásah vrtulníku. Ke sdružené ploše je navržena samostatně vedená příjezdová
komunikace (SO 116).

SO 601.2 Olomoucký portál
Tunelové trouby jsou zde v jedné rovině. V oblasti olomouckého portálu jsou velmi stísněné
prostorové podmínky, protože trasa tunelu přechází na mostní objekt (přechodová oblast má
délku cca 80 m). Z tohoto důvodu je zde navržen provozně technologický objekt (PTO) bez
nástupní plochy pro jednotky IZS, samostatně vedené příjezdové komunikace a nouzové plochy pro přistání vrtulníku. Před portálem je navržen zpevněný dělící pás umožňující přejezd
mezi jednotlivými jízdními pasy zasahujícími vozidly jednotek IZS.

SO 601.3 Ražená část tunelu
Pro ražení této části tunelu je uvažováno s využitím konvenční cyklické ražby podle zásad
Nové rakouské tunelovací metody (NRTM).
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SO 601.4 Vybavení tunelu
SO zahrnuje odvodnění tunelu, kabelové šachty, chodníky, kabelovody, vozovku, požární vodovo, suchovody, apod.

SO 601.5 Provozně technické objekty
Zahrnuje stavební práce k PS 601.

SO 601.6 Sanace
Tento SO zahrnuje sanační práce související s odstraňováním nepříznivých účinků od výstavby tunelu na jako např. škod způsobené poklesovou kotlinou, snížením hladiny podzemních
vod a dále vícepráce způsobené zastižením neočekávaných geologických anomálií, sanace
nadvýrubů apod.

PS 601 Tunel Maletín
Tento PS zahrnuje např. kabelové rozvody, transformovny 22/0,4 kV na obou portálech, záložní zdroje elektrické energie na obou portálech, technologii větrání a vzduchotechniku,
osvětlení tunelu, řídicí systém apod.

Protihlukové stěny
Umístění protihlukových stěn vyplývá z hlukové studie. V délce protihlukových stěn jsou zahrnuty i postupné náběhy, jejichž účelem je eliminovat riziko náhlého vybočení vozidla do souběžného pruhu z důvodu bočního nárazu větru.

Tab. 8 Protihlukové stěny
SO

Název stavebního objektu

760.1

Protihlukové stěny vpravo podél dálnice D35 v km 2,690 – 2,955

760.2

Protihlukové stěny vlevo podél dálnice D35 v km 2,690 – 2,945

760.3

Protihlukové stěny ve středu dálnice D35 u SO 203
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SO

Název stavebního objektu

761.1

Protihlukové stěny vpravo podél dálnice D35 v km 3,340 – 3,466

761.2

Protihlukové stěny vlevo podél dálnice D35 v km 3,340 – 3,466

762.1

Protihlukové stěny vpravo podél dálnice D35 v km 5,431 – 5,589

762.2

Protihlukové stěny vlevo podél dálnice D35 v km 5,431 – 5,589

763.1

Protihlukové stěny v km 7,920 – 8,050 vpravo

763.2

Protihlukové stěny v km 7,920 – 8,050 vlevo

764

Protihlukové stěny na SO 209

765.1

Protihluková stěna v km 11,275 – 11,500 vpravo

765.2

Protihluková stěna v km10,683 – 11,500 vlevo

766.1

Protihluková stěna v km 12,890 – 13,893 vpravo

766.2

Protihluková stěna na SO 212 vlevo

767.1

Protihluková stěna na SO 231

767.2

Protihluková stěna na SO 232

768.1

Protihlukové stěny v km 14,820 – 15,260 vpravo

768.2

Protihlukové stěny v km 14,820 – 15,280 vlevo

769

Protihluková stěna v km 15,870 – 16,760 vlevo

770

Protihluková stěna v km 16,215 – 17,315 vpravo

771

Protihluková stěna podél SO 125 vlevo

Z hlediska hodnocení jsou významné i úpravy území, které zahrnují na jedné straně vegetační
úpravy a rekultivace, na straně druhé úpravy ploch zařízení staveniště a manipulačních ploch.
Jejich přehled podává následující tab. 9.

Tab. 9 Úpravy území
SO

Název stavebního objektu

801

Vegetační úpravy D35

806

Vegetační úpravy u překládaného biokoridoru u MUK Maletín

807

Vegetační úpravy u ostatních komunikací

808

Vegetační úpravy u vodních toků

820

Úpravy ploch skládek a zařízení staveniště

830

Rekultivace po rušených komunikacích a vodotečích
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SO

Název stavebního objektu

860

Oplocení dálnice

861

Oplocení pozemku v k. ú. Podolí u Mohelnice

862

Oplocení pozemků v k. ú. Mohelnice

Ostatní objekty
901 Provizorní přístupové komunikace
Objekt řeší provizorní staveništní komunikace, které bude nutné zřídit pro realizaci stavby.
Komunikace budou v kategorii P 4/30.

Demolice
Záměr zahrnuje větší počet demoličních prací v trase stavby. Demolice budou provedeny obvyklými prostředky. Přehled demolic udává následující tab. 10.

Tab. 10 Přehled demolic
SO

Název stavebního objektu

001

Demolice ČS Benzina v km 16,300

002

Demolice RD Dolní krčmy č. p. 254

003

Demolice RD Dolní krčmy na p. č. 2543 v k.ú Mohelnice

004

Demolice objektu na p. č. 2550/2 v k. ú. Mohelnice

005

Demolice objektu na p. č. st. 132 v k. ú. Řepová

006

Demolice objektu na p. č. st. 1 v k. ú. Podolí u Mohelnice

007

Demolice mostního objektu ev. č. 35-115.3

008

Demolice mostního objektu ev. č. 35-115a.3

009

Demolice mostního objektu ev. č. 35-115b.3

020

Příprava území

Zásady organizace výstavby
K napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude sloužit stávající
síť pozemních komunikací doplněná o provizorní přístupové komunikace. V předstihu budou
vybudovány objekty přístupů na pozemky v jednotlivých katastrech. Doplnění stávající sítě
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pozemních komunikací bude řešeno v rámci SO 901 Provizorní přístupové komunikace. Pro
přístup ke staveništím jednotlivých SO bude dále využit koridor budoucího tělesa SO 101.

Ochrana dřevin po dobu výstavby
Vzrostlé stromy, u kterých by hrozilo poškození, budou chráněny a ošetřeny dle ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích. Kořenová zóna je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny)
rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Kořenový prostor je definován jako
kruhová plocha kolem kmene stromu s poloměrem rovnajícím se čtyřnásobku obvodu kmene,
nejméně však 2,5 m.
Probíhají-li některé stavební aktivity v blízkosti kmene nebo kořenových náběhů a hrozí jejich
mechanické poškození, je nezbytné tyto části stromu chránit. Dle ČSN 83 9061 je nutné
v těchto případech opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m.
Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí být osazeno přímo na
kořenové náběhy. Současně s ochranou nadzemní části se aplikují opatření pro ochranu
chráněného pásma stromu před mechanickým poškozením a zhutněním půdy. Půda
v ochranném pásmu musí být chráněna tak, aby nedošlo k jejímu zhutnění, znečištění látkami
poškozujícími rostliny nebo půdu, popř. aby nedošlo k zamokření vodou odváděnou ze stavby.
V ochranném pásmu stromu nesmí být zakládána ohniště a současně se zde nesmí nacházet
žádné zdroje tepla, které by mohly způsobit jeho poškození.

Protihluková opatření při výstavbě
Stavební práce budou probíhat od 7-21 h. V blízkosti chráněné zástavby pouze v pracovních
dnech. Materiál na stavbu bude zavážen (zejm. plnění sil) také mezi 7-21 h. Výjimečné provádění prací mimo pracovní dny nebo v noční dobu bude vždy projednáno s hygienickou službou.

Opatření na ochranu kvality ovzduší při výstavbě
Projektová dokumentace obsahuje přehled opatření na ochranu kvality ovzduší při výstavbě:


V průběhu celé výstavby provádět důsledné čištění a v případě potřeby oplach aut před
výjezdem na komunikace (nebo instalace čistícího systému, např. vibrační rohože, vodní
lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry), pravidelně
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čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště (okamžitě po znečištění). V době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění staveniště, čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.


Minimalizovat pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, ideálně nejvíce
pojížděné úseky na staveništi zpevnit, omezit rychlost vozidel na staveništi na 20 km.h-1 a
provádět pravidelné čištění pojízdné plochy v době déletrvajícího sucha.



Kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi (technický stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením jednotlivých etap stavebních prací.



Oplachovat automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí menší než 4 mm.
Důsledně vyžadovat plnění tohoto opatření.



Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (cement,
vápno, bentonit, písek s frakcí do 4 mm) na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál
shromažďovat v boxech, ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukání jemných částic
do okolí (v prostoru zařízení staveniště).



Při vrtání pilot nebo kotev používat skrápění nebo odsávání.



Na obvodovém hrazení stavby případně na objektu zařízení staveniště uvést typ, rozsah a
doby trvání stavebních prací – kromě opatření ke snížení emisí je důležitá i informovanost
obyvatel v lokalitě, na které bude výstavba po dobu trvání bezprostředně působit.



V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů
s vysokým výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a dalších strojů mimo
silniční techniky na minimum.



Důsledně vypínat motory strojů, které nejsou v pracovním procesu.



Monitorovat prašnost v areálu (provést každodenní prohlídku vně i uvnitř areál u). Pokud
je zaznamenána zvýšená prašnost, provést adekvátní protiprašná opatření.



Pokud se na staveništi vyskytují jednotlivé emisně významné, avšak prostorově omezené
zdroje prašnosti, umisťovat je co nejdále od zástavby a osadit kolem nich clony z tkaniny.



Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy.



U postřiků je možné použít aditiva (chemické stabilizátory), která výrazně zvyšují protiprašné vlastnosti. S ohledem na obecné požadavky ochrany životního prostředí je vhodné
používat biologicky rozložitelná aditiva. Postřiky chemickými stabilizátory jsou účinné
zejména v oblastech, kde již není povrch narušován další činností.
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Při zvýšené rychlosti větru (cca od stupně „silný vítr" dle Beaufortovy stupnice) omezit
práce na stavbě nebo alespoň omezit činnosti s vysokou prašností.



Používat zpevněných staveništních komunikací nebo trasy dočasně zpevnit pomocí betonových panelů či pryžových bloků, případně štěrku, strusky či recyklovaného asfaltu. Výhodou zpevněných úseků je snadná čistitelnost zpevněných podkladů.



Staveništní komunikace pravidelně čistit, skrápět nebo používat aktivní látky k potlačení
prašnosti.

B. 7. Harmonogram činností prováděných v rámci zásahu
s uvedením předpokládaného termínu zahájení realizace a dokončení zásahu a dobu provozování nebo užívání zásahu

Předpokládaný termín zahájení realizace
Zahájení výstavby: 01/2027

Předpokládaný termín dokončení zásahu
Uvedení stavby do provozu: 12/2030

Předpokládaná doba provozování (užívání) zásahu
Jedná se o stavbu trvalou. Arbitrárně je možno stanovit předpokládanou dobu provozování na
100 let. Předpokládá se, že stavba projde v průběhu času rekonstrukcí, arbitrárně je možno
stanovit předpokládanou dobu provozu do rekonstrukce na 25 let.

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

113

„D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK

C. Údaje o stavu přírody a krajiny v dotčeném území
s uvedením použitých podkladů a zdrojů

Uvedené podklady a zdroje jsou citovány metodou citace v textu dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO
690-1. Literatura (včetně tzv. šedé literatury) je citována v souladu s výše citovanými normami.
Přehled použitých podkladů a zdrojů je uveden v kapitolách C.3, C.4 a Podklady.

C. 1. Popis současného stavu přírody a krajiny
Charakteristika území
Trasa vede značně různorodou krajinou, která je ve střední části značně zvlněná. Nejnižší bod
stavby je v nadmořské výšce 269 m, v závěru trasy v Mohelnické brázdě, nejvyšší bod
s nadmořskou výškou 583 m leží nedaleko vrchu Jahodnice v Maletínské vrchovině.
Počáteční, západní část (cca km 0–2) se nachází v otevřené polní krajině Lanškrounské kotliny. Střední část (cca km 2–13) prochází členitým terénem pestré, mozaikovité krajiny Maletínské vrchoviny, kde se střídají plochy zemědělské (převážně orné) půdy, lesy a nivy potoků
v hluboce zaříznutých údolích. Závěrečná, východní část (cca km 13-18) prochází Mohelnickou brázdou, která je součástí Hornomoravského úvalu, ve které převažují rozsáhlé plochy
intenzivně obhospodařované orné půdy. Koridor novostavby byl předmětem posuzován
v rámci procesu SEA pro ZÚR Olomouckého kraje a záměr byl posouzen v rámci posouzení
vlivů na životní prostředí záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice“, kód záměru
MZP148 a je volen tak, aby se v nejvyšší možné míře vyhýbal střetu se zájmy chráněnými
podle zvláštních předpisů.

Tab. 11 Zařazení lokality v geomorfologickém členění České republiky
Oblast

Kontinentální

Podprovincie

Hercynská

Soustava
Podsoustava
Celek

Krkonošsko-jesenická
Orlická

Jesenická

Podorlická pahorkatina

Zábřežská vrchovina

Podcelek
Okrsek

Mírovská vrchovina
Lanškrounská
kotlina

Maletinská vrchovina
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Kód geomorfologické
jednotky

IVB-3C-2

IVC-1B-1

IVC-1B-2

IVC-2-2

Klimatické charakteristiky
V Atlasu podnebí Česka (Tolasz et al., 2007) byla oblast zahrnující lokalitu zásahu zahrnuta,
na základě mírně upravené metodiky klasifikace dle klasické práce Quitta (1971), použité
k interpretaci řad klimatických dat z let 1961–2000, do klimatické oblasti teplé W2 a do mírně
teplých oblastí MW7 a MW4.
Pro klimatickou oblast W2 je charakteristické dlouhé léto, které je teplé a suché, velmi krátké
přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, suchá až velmi suchá, krátká,
mírně teplá zima s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Pro klimatickou oblast MW 7 je charakteristické normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto.
Přechodné období je krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná,
suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky
Pro klimatickou oblast MW 4 je charakteristické mírné, avšak krátké léto. Jaro je mírné, krátké,
suché až mírně suché. Podzim je mírný, avšak krátký. Zima je mírně teplá, suchá.

Tab. 12 Klimatické charakteristiky oblasti W2 (Tolasz et al., 2007)
Klimatické charakteristiky

W2

MW7

MW4

50–60

30–40

20–30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

160–170

140–160

140–160

Počet mrazových dnů

110–120

110–130

110–130

Počet ledových dnů

30–40

40–50

40–50

Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 – -3

-2 – -3

-2 – -3

Průměrná teplota v červenci [°C]

19–20

16–17

16–17

Průměrná teplota v dubnu [°C]

8–10

6–7

6–7

Průměrná teplota v říjnu [°C]

8–9

7–8

6–7

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90–100

100–120

110–120

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350–400

400–450

350–450

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

200–300

250–300

250–300

Počet letních dnů
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Klimatické charakteristiky
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

W2

MW7

MW4

50–60

60–80

60–80

110–120

120–150

150–160

50–60

40–50

40–50

V celé České republice můžeme v posledních desetiletích sledovat projevy globální klimatické
změny. Zvyšují se průměrné roční teploty a frekvence výskytu, intenzita i délka trvání období
s extrémně vysokými teplotami, mění se rovněž hydrologický cyklus a distribuce srážek v čase
a prostoru. V blízké budoucnosti lze očekávat další růst průměrných teplot, zvyšování zimních
a snižování letních srážkových úhrnů, zvětšování délky bezesrážkových období, riziko vzniku
sucha a zvyšující se četnost extrémních povětrnostních jevů.

Geologické poměry
Předkvarterní podloží
Trasa záměru prochází čtyřmi vzájemně významně odlišnými geologickými jednotkami. Nejzápadnější část dotčeného území v úseku od Starého Města až Starý Maletín tvoří jižní část
kyšperské synklinály, která je jihovýchodní okrajovou součástí širší sedimentačního prostoru
oblasti české křídové tabule. Ta je tvořena různorodými sedimentárními horninami mezozoického stáří. Zastiženy zde byly jílovce, prachovce, místy slínité až vápence, různorodé pískovce až místy slepence. V části u Starého Města je křídová výplň lokálně překryta neogenními
(pliocenními) sedimenty pravděpodobně uloženin vyslazených mořských pánví, případně jezerními. Mají zde převážně charakter středně až vysoce plastických jílů, jen ojediněle
s výskytem čoček písků a nebyla v nich při průzkumu zjištěna žádná fauna.
Dále severně od Starého Maletína, směrem na Krchleby a Řepovou se objevují slaběmetamorfované uloženiny zábřežského krystalinika nejistého stáří (uvádí se zde svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum). Horniny mají převážně charakter metaprachovců až metadrob, místy až fylitů. Jen místy pak s výskytem krystalických vápenců a například i metabazických hornin v úzkých pruzích.
Od obce Řepová směrem na Křemačov se vyskytují paleolitické sedimenty Mírovského kulmu,
tvořené v lokalitě téměř zcela prachovci s proměnlivým stupněm zvětrání, jen ojediněle
s vyšším obsahem písčité frakce. Místy jsou patrné až i slabé projevy metamorfózy. Dále na
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jihovýchod, v úseku od Křemačova do Mohelnice, je skalní podklad překryt pliocenními uloženinami hrubozrnnějšího charakteru. Na pliocenních sedimentech spočívají převážně fluviální
případně deluviální, deluviofluviální, proluviální a eolickodeluviální pleistocénní sedimenty.
Mocnost tohoto komplexu různorodých uloženin dosahuje od několika metrů až po několik
desítek metrů.

Kvartérní pokryv
V převažující části záměru tvoří kvartérní pokryvné útvary jen nepříliš mocné povrchové
humózní horizonty, místy s výrazným obsahem úlomků podložních hornin, případně pod nimi
ještě spočívají deluviální sedimenty, které vznikly transportem zvětralin po svazích. Fluviální
uloženiny se ze začátku trasy objevují jen na dně hlubokých údolí v blízkém okolí recentních
toků, avšak přibližně od obce Křemačov dále směrem k Mohelnici tvoří bezprostřední podloží
stavby, a to zpravidla o větších mocnostech. Horniny charakteru svahovin přecházejí ve fluviální uloženiny občasných i stálých toků, kde zdrojový materiál pochází ze svahů západně od
současného uložení. Litologicky se jedná o jíly a hlíny s úlomky hornin, místy až štěrky nebo
sprašové hlíny, které jsou však postiženy transportem a jsou nevápnité. U fluviálních sedimentů se pak jedná o písky až polymiktní štěrky a proměnlivým obsahem jemnozrnných příměsí,
hlíny a jíly s hojným obsahem písků a štěrkovité frakce.

Pedologické poměry
V trase D35 se nacházejí půdy typu hnědozemě v subtypu glejovém, modálním a luvickém,
kambizemě v subtypu modálním, glejovém, mezobazickém a dystrickém, fluvizemě v subtypu
glejovém a modálním, glej v subtypu fluvickém, pseudoglej v subtypu modálním.
Na plochách zemědělského půdního fondu se vyskytuje 33 bonitovaně půdně ekologických
jednotek (BPEJ).

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické prostředí jižní části Kyšperské synklinály je tvořeno sedimenty svrchní křídy.
Bazální kolektor A tvoří průlino-puklinově propustné pískovce perucko-korycanské souvrství.
Tento kolektor vystupuje na povrch v údolí nad Starým Maletínem. Kolektor B je vázán na prachovito-písčité spongolitiké slínovce bělohorského souvrství. Jedná se o křehké rigidní horniny, které se při deformaci tříští a tím v nich vzniká puklinový systém. Příčnou poklesovou disEcological Consulting a. s.
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lokací u Starého města je oddělena jižní část Kyšperské synklinály na oblast se samostatným
oběhem podzemních vod, jež je drénována jihovýchodním směrem do Třebůvky u Pečíkova.
V oblasti záměru se mocnost spodně turonského kolektoru pohybuje okolo 40-50 m. Kolektor
C je nesouvisle tvořen puklinovým systémem spongolitických slínovců a pískovců ve svrchní
části jizerského souvrství. V dotčeném území se vyskytuje v úzkém pruhu s volnou hladinou a
živým oběhem podzemní vody. Je otevřen k východu, kde se jak doplňuje, tak odvodňuje.
Mocnost této zvodně je 30-40 m.
Hydrogeologický rajon 6620 Kulm Drahanské vrchoviny je tvořen spodně karbonskými drobami a břidlicemi a vrstvami slepenců. Uplatňuje se zde průlino-puklinové zvodnění v zóně zvětrání a přípovrchového rozvolnění hornin, hlubší oběh je vázán především na puklinový systém tektonicky porušených zón mírovského kulmu. Vyšší hodnoty transmisivity jsou
v porušených zónách, případně slepencích.
Krystalinikum jižní části Východních Sudet (hydrogeologický rajón 6620) je tvořeno převážně
metamorfovanými horninami zábřežského krystalinika se slabou puklinovou propustností
a proměnlivou průlinovou propustností pokryvných kvartérních sedimentů. Jižní část tohoto
rajónu, tvořená fylity a amfibolity maletínského souvrství, slouží jako drenážní oblast kyšperské synklinály, odvádějící podzemní vody kolektoru B do toku Mírovky. Z hlediska hydrogeologických poměrů v zájmovém území jsou významné i kolektory v kvartérních sedimentech.
V okolí větších toků a hlavně na konci trasy se jedná o fluviální sedimenty s různým obsahem
jemnozrnného materiálu. Mnohem běžnější jsou deluviofluviální sedimenty tvořící výplně údolí
a je zastoupen hrubozrnnými jílovými sedimenty. Zvodnění těchto kvartérních kolektorů je průlinové a většinou spojité s přípovrchovou vrstvou navětralých a rozvolněných hornin skalního
podloží. Hladina podzemní vody je většinou volná nebo jen mírně napjatá pod polohami jílů či
sprašových hlín.

Hydrologické poměry
Záměr leží v hydrologických povodích 3. a 4. řádu, uvedených v následující tabulce.
Tab. 13 Přehled dotčených povodí 3. a 4. řádu
Povodí 3. řádu

Staničení trasy

Povodí 4. řádu

Název

Číslo hydrologického pořadí

Moravská Sázava
a Morava od Moravské Sázavy po

4-10-02

Název

Číslo hydrologického pořadí

km

Třebařovský potok

4-10-02-025/2

91,1-91,3

Bílý potok

4-10-02-074

91,3-93,4

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

118

„D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK

Povodí 3. řádu
Název

Staničení trasy

Povodí 4. řádu
Číslo hydrologického pořadí

Třebůvku
a Třebůvka

Název

Číslo hydrologického pořadí

km

Borušovský potok

4-10-02-079

93,4-94,0

Mírovka

4-10-02-054

94,0-96,6 a
znovu 98,4101,4

Jahodná

4-10-02-044

96,6-98,4

Řepovský potok

4-10-02-055

101,4-103,2

Morava

4-10-02-053

103,2-103,7

Mírovka

4-10-02-056

103,7-106,6

Újezdka

4-10-02-064

106,6-109,5

Morava

4-10-02-065

109,5-109,9

Záměr „D35 – Staré Město – Mohelnice – DÚR“ přechází či přichází do kontaktu s vodními
toky, uvedenými v následující tab. 14.

Tab. 14 Přehled křížených nebo potenciálně dotčených vodních toků
Vodní tok

IDVT
(CEVT)

Správce vodního toku

Bílý potok

10188734

Povodí Morava, s. p.

PP Mírovky č. 14

10191881

Lesy České republiky, s.p.

bezejmenný tok

10190441

Lesy České republiky, s.p.

PP Jahodné č. 3

10193633

Lesy České republiky, s.p.

Řepovský p.

10195159

Povodí Morava, s. p.

Mírovka

10100291

Povodí Morava, s. p.

Podolský p.

10195394

Povodí Morava, s. p.

bezejmenný tok

10194547

Povodí Morava, s. p.

Újezdka

10441536

Povodí Moravy, s.p.

Biogeografické charakteristika dotčeného území
Zařazení zájmové lokality z hlediska biogeografického členění České republiky podává následující tab. 15.
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Tab. 15 Zařazení zájmové lokality z hlediska biogeografického členění České republiky
Biogeografická
oblast

Biogeografická
podprovincie

Bioregion

Biochora
3RE Plošiny na spraších 3. v.s.

Svitavský 1.39

4VD Vrchoviny na opukách 4. v.s.
4BF Erodované plošiny na vápnitých
pískovcích 4. v.s.
4BS Erodované plošiny na kyselých
metamorfitech 4. v.s.

kontinentální

hercynská

Šumperský 1.53

4VS Vrchoviny na kyselých metamorfitech 4. v.s.
3SQ Svahy na pestrých metamorfitech
3. v.s.

Drahanský 1.52

3SM Svahy na drobách 3. v.s.

Litovelský 1.12

3BE Erodované plošiny na spraších 3.
v.s.
3RE Plošiny na spraších 3. v.s.

Použitý systém fytogeografického členění ČR vypracovala v 80. letech 20. století fytogeografická komise Československé botanické společnosti. Tento systém vymezuje krajinné celky na
základě jejich vegetace a flóry.

Tab. 16 Dotčené území v rámci fytogeografického členění České republiky
fytogeografická oblast

Mesophyticum

fytogeografický obvod

Mesophyticum Massivi bohemici

fytogeografický okrsek

63j Lanškrounská kotlina

73b Hanušovická vrchovina

Flora a vegetace
Pro charakterizování vegetace dotčeného území je možno využít například mapu potenciální
přirozené vegetace, mapu rekonstruované vegetace a výsledky mapování biotopů.
V následující tabulce je uvedena potenciální přirozená vegetace pro lokalitu záměru podle
Mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová et al., 1998). Tato mapa je syntézou
všech fytocenologických, synekologických a vegetačně kartografických dat o naší vegetaci,
doplněných dlouhodobou terénní revizí. Tato mapa zobrazuje hypotetický vegetační kryt, který
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by se vytvořil, kdyby v současné době ustala veškerá další činnost člověka. Konstrukce mapy
se opírá o současné podmínky prostředí (bez zřetele na možný vliv dlouhodobých klimatických
změn). Respektuje všechny jeho nevratné změny, vytvořené člověkem. Nebere však v úvahu
reverzibilní změny, které ustanou brzy po odstranění je vyvolávajících vlivů. V mapě je použito
51 mapovacích jednotek, většinou asociací curyšsko-montpellierské fytocenologické školy.

Tab. 17 Potenciální přirozená vegetace lokality

název vyšší jednotky

název mapovací jednotky
1 – Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu
s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae)

Carpion

7 – Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
18 – Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum)
24 – Biková bučina (Luzulo-Fagetum)

Dále následuje tabulka, která uvádí jednotky rekonstruované vegetace podle Geobotanické
mapy ČSSR (Mikyška, R., et al., 1972).

Tab. 18 Rekonstruovaná vegetace v zájmovém území
vyšší jednotka

mapovací jednotka

Carpinion betuli

C Dubo-habrové háje

Alno-Padion, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae

AU Luhy a olšiny

Luzulo-Fagion

LF Bikové bučiny

Eu-Fagion

F Květnaté bučiny

Quercion robori-petrae

Qa Acidofilní doubravy

Detailní popis flóry a vegetace v zájmovém území obsahuje biologický průzkum (Ecological
Consulting a. s., 2018 – Příloha 1), na který odkazujeme.

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

121

„D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK

Fauna
Detailní popis fauny v zájmovém území obsahuje biologický průzkum (Ecological Consulting
a. s., 2018 – Příloha 1), na který odkazujeme.

Migrace
Otázka migrační propustnosti byla zvláště pojednána v detailní migrační studii (Ecological
Consulting a. s., 2020 – Příloha 2), na kterou v podrobnostech odkazujeme. Závěry a doporučení z detailní migrační studie jsme převzali do tohoto hodnocení dle § 67 – viz příslušné kapitoly.

C. 2. Identifikace chráněných zájmů, které budou pravděpodobně zásahem
ovlivněny
včetně jejich charakteristiky zaměřené na současný stav a cíle ochrany těchto zájmů

Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále též „ÚSES“) je definován v ustanovení § 3 odst. 1,
písm. a) ZOPK jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou
stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.
Cílem územních systémů ekologické stability je zejména vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní krajinu, zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny a zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických
druhů a jejich společenstev (biodiverzity).
Skladebními částmi ÚSES jsou biocentrum, biokoridor a interakční prvek. Biocentrum je biotop,
nebo centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Biokoridor je území, které sice neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci
mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Interakční prvky na lokální úrovni zprostředkovávají příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na
okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Interakční prvky (např. parky, izolované dřeviny či
skupiny dřevin či izolované tůně) mohou umožňovat trvalou existenci druhů, majících menší prostorové nároky.
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Rozlišují se tři úrovně ÚSES. Nadregionální ÚSES tvoří rozlehlé ekologicky významné krajinné
celky a oblasti a jejich síť by měla zajistit podmínky existence charakteristických společenstev
s úplnou druhovou rozmanitostí bioty v rámci daného biogeografického regionu. Regionální ÚSES
tvoří ekologicky významné krajinné a jejich síť by měla reprezentovat rozmanitost typů biochor
v rámci příslušného biogeografického regionu. Místní ÚSES tvoří menší ekologicky významné krajinné celky, jejichž síť by měla reprezentovat rozmanitost skupin typů geobiocénů v rámci dané biochory. Místní ÚSES dále tvoří interaktivní prvky.

Navržená trasa D35 kříží nadregionální biokoridor NRBK 92 (K92). Dále křižuje lokální biokoridory mezofilní a mokřadního typu (funkční i nefukční). Popis křížení stavby se skladebnými
části ÚSES podává tab. 19.

Tab. 19 Křížení záměru se skladebnými částmi ÚSES
Skladebná část

Obec

Křížení v km

Popis místa křížení

lokální biokoridor
LBK 3

Dětřichov

0,350–0,550

Bílý potok, doprovodnou vegetaci tvoří fragmenty
acidofilních bučin

lokální biocentrum
LBC 3 Kamenný lán

Dětřichov

0,600 (100 m
S)

luční a smrkové porosty nad Bílým potokem

nadregionální biokoBorušov
ridor NRBK 92 (K92)

osa cca 2,300

komplex smrkových lesů na hřebeni vrchoviny
západně od Starého Maletína

lokální biokoridor

2,850–2,900

hydrofilní; zalesněné údolí s horním tokem Mírovky, propojení LBC 2 Mírovka – vodní nádrž a
RBC 431 Vysoký vrch

Maletín

lokální biokoridor

Maletín

5,450–5,550

mezofilní; smrkový lesní porost, propojení LBC 4
Pod Švédskou cestou a LBC 5 Pod Mírovečkem,
včetně vloženého lokálního biocentra LBC Pramen Mírovky

lokální biokoridor

Maletín

6,250–6350

mezofilní; z důvodu upřesnění trasy D35 přeložený biokoridor, smrkový lesní porost, pramenná
oblast toku Jahodná

Mírov,
regionální biokoridor
Krchleby,
RK 903
Mohelnice

9,300 (100 m
J)

smrkové lesní porosty (s fragmenty listnatých),
ekotonové bylinné porosty

lokální biocentrum
LBC Strážná hora

Mírov,
Mohelnice

9,650 (okraj)

mezofilní ovsíková louka, silně pozměněné hercynské dubohabřiny a acidofilní bučiny

lokální biocentrum
LBC Nad farmou

Mohelnice

10,400–
10,500 (80 m
J)

pozměněné hercynské dubohabřiny

lokální biokoridor

Mohelnice

13,850–
13,900 + větvě MÚK

vodní tok Mírovka, přírodě blízké koryto
s jasanovo-olšovým luhem
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Skladebná část

Obec

Křížení v km

Popis místa křížení

lokální biokoridor

Mohelnice

16,580

antropogenně silně ovlivněný vodní tok Újezdka,
přemostění stávající I/35

Územní systémy ekologické stability budou zásahem dotčeny, a to jak přímo, tak i nepřímo.
Identifikace a popis předpokládaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je obsahem kapitoly
D. 2. Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je obsahem kapitoly D. 3.
Návrh opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy je obsahem kapitoly
D. 5.

Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je podle ZOPK definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled, případně přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy (VKP „ze zákona“) nebo jiné části krajiny, které podle § 6
ZOPK zaregistruje příslušný orgán státní správy. Jedná se obvykle o mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé a přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy. Mohou jimi být také plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad
a parků. Podle § 4 odst. 2 ZOPK jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení či oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození či zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho
ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny
kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Zásah se přímo dotkne VKP v kategorii les, údolní niva, vodní tok a nepřímo též VKP kategorie rybník. Údolní niva je nejtypičtěji vyvinuta při toku Mírovky, podél Řepovského potoka, méně vyhraněná je niva Bílého potoka. Významnou funkcí těchto VKP je utváření vzhledu krajiny,
který je tvořen mozaikou ekosystémů s různou ekologickou stabilitou. Krajinotvorná funkce
VKP vodní tok a údolní niva spočívá v přirozeném rozčlenění krajiny biotopem umožňujícím
existenci živočichů či rostlin vázaných na mokřadní prostředí. Ekologicko-stabilizační funkce
se odráží v pozitivním ovlivňování místního mikroklimatu a podpoře biodiverzity území (výskyt
ptáků, savců nebo obojživelníků). Přítomnost břehových porostů vytváří druhově bohatší spo-
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lečenstva ekotonu. Ostatní drobné polní či lesní vodoteče bez břehových porostů často během
sezóny vysychají a ekologicko-stabilizační funkci VKP plní jen omezeně.
Bezprostředně na zábory navazuje cca v km 4,115 drobná tůň, která zřejmě nemá hospodářské využití. Kvůli zástinu mladou smrčinou není její ekologický potenciál vysoký. Necelých
100 m jižněji se nachází větší rybník, který je intenzivně obhospodařován. Jeho ekologickou
funkci navyšuje rozvinutá vodní vegetace a litorál. Do 100 m od záborů jsou situovány Křemačovské rybníky, které utváří velký intenzivní rybník s početnou rybí osádkou a bez litorálu,
menší manipulační rybník a několik nádrží sloužících jako sádky.
Registrované VKP nebudou zásahem nijak dotčeny, vzhledem k jejich vzdálenosti od dotčeného území na straně jedné a vzhledem k charakteru zásahu na straně druhé.

Tab. 20 VKP vodní toky a údolní niva
Vodní tok

IDVT

Popis údolní nivy v místech křížení s trasou D35

Bílý potok

10188734

dřevinné břehové porosty navazující na intenzivní louky a pole

Pravostranný přítok
Mírovky č. 14

10191881

zařízlé koryto v hospodářském smrkovém lese, mokřad
s ostřicemi

Bezejmenný tok nad
Maletínem

10190441

enkláva mladého porostu smrků nad rybníkem, drobná tůň
s mokřadem

Pravostranný přítok
Jahodné č. 3

10193633

zařízlé koryto v hospodářském smrkovém lese se zastoupením
listnáčů

Řepovský potok

10195159

zařízlé údolí s jasanovo-olšovým luhem, svah jižně od toku
s porostem hercynských dubohabřin

Mírovka u Křemačova

10100291

cca 35 m pás jasanovo-olšového luhu, pás vlhké travobylinné
vegetace

Podolský potok

10195394

cca 5 m pás ruderalizovaného travobylinného porostu, pole

Újezdka

10441536

přemostění stávající I/35, rozvolněné porosty dřevin, zástavba

Významné krajinné prvky budou zásahem dotčeny, a to jak přímo, tak i nepřímo. Identifikace
a popis předpokládaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je obsahem kapitoly D. 2. Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je obsahem kapitoly D. 3. Návrh opatření
k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy je obsahem kapitoly D. 5.
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Dřeviny rostoucí mimo les
Dřevina rostoucí mimo les (dále jen "dřevina") je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve
volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Dřeviny jsou chráněny
podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48 ZOPK). Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li zákonem stanoveno jinak. Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin
uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením
dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na
dobu pěti let.

V území přímo dotčeném záměrem (trvalý nebo dočasný zábor) bude vykáceno poměrně
značné množství dřevin rostoucích mimo les. Identifikace a popis předpokládaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je obsahem kapitoly D. 2. Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na
chráněné zájmy je obsahem kapitoly D. 3. Návrh opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy je obsahem kapitoly D. 5.

Jeskyně
Na území dotčeném zásahem se žádný evidovaný objekt „Jednotné evidence speleologických
objektů“ (jeskyně, závrt, krasový vývěr či ponor) nevyskytuje, proto je možno vliv zásahu na
jeskyně vyloučit.

Krajinný ráz
Podle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,
chráněn před činností snižující jeho estetickou nebo přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
VKP, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit
obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území,
které by znamenalo zničení, poškození či rušení stavu tohoto území.
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Krajinný ráz bude zásahem dotčen. Identifikace a popis předpokládaných vlivů zásahu na
chráněné zájmy je obsahem kapitoly D. 2. Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je obsahem kapitoly D. 3. Návrh opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na
chráněné zájmy je obsahem kapitoly D. 5.

Přírodní parky
Přírodní park slouží k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými
a přírodními hodnotami.

Územně nejbližší přírodní park, Bohdalov-Hartinkov, se nachází jižně od lokality záměru (nejkratší vzdálenost je 3,0 km). Vzhledem k relativně velké vzdálenosti nejbližšího přírodního
parku na straně jedné, a vzhledem k charakteru záměru na straně druhé, je možno významný
vliv záměru na přírodní parky vyloučit.

Obr. 3 Přírodní parky
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Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území dle části třetí zákona o ochraně přírody a krajiny jsou přírodovědecky či
esteticky velmi významná nebo jedinečná, která byla vyhlášena za zvláště chráněná. Kategoriemi
zvláště chráněných území jsou dle ustanovení § 14 zákona o ochraně přírody a krajiny národní
parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky a přírodní památky.

Záměr přímo nezasahuje do žádného zvláště chráněného území. Nejbližším „maloplošným“
zvláště chráněným územím je přírodní památka (PP) Zátrže (vyhlášená v roce 2010; plocha
94 ha), která leží východně od trasy záměru „D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“. (nejbližší
okraj leží ve vzdálenosti 1,7 km). Předmětem ochrany přírodní památky Zátrže soubor polopřirozených a přírodě blízkých vodních, mokřadních, lučních, lesních a křovinných ekosystémů
a jejich sukcesních (vývojových) stádií, s výskytem typických i vzácných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Dalším blízkým maloplošným“ zvláště chráněným územím je přírodní památka (PP) Rodlen (vyhlášená v roce 1999; plocha 35 ha), která leží jihozápadně od trasy záměru „D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“. (nejbližší okraj leží ve vzdálenosti 2,7 km). Předmětem ochrany přírodní památky Rodlen je početná populace lesních mravenců druhu Formica polyctena.
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Obr. 4 Poloha záměru vůči „maloplošným“ zvláště chráněným územím

Nejbližším „velkoplošným“ zvláště chráněným územím je CHKO Litovelské Pomoraví, která
leží východním směrem (nejbližší okraj je ve vzdálenosti 1,9 km).
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Obr. 5 Poloha záměru vůči „velkoplošným“ zvláště chráněným územím

Vzhledem k relativně velké vzdálenosti zvláště chráněných území od záměru na straně jedné,
a vzhledem k charakteru záměru na straně druhé je možno významný vliv záměru na zvláště
chráněná území vyloučit.

Chráněná území soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů,
rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené,
vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast. Lokalita záměru se nachází v bezpečné
vzdálenosti od chráněných území soustavy Natura 2000, dle části čtvrté zákona o ochraně přírody
a krajiny.

Chráněná území soustavy Natura 2000 nejsou předmětem hodnocení dle § 67 ZOPK,
avšak pro dokreslení charakteru území uvádíme stručný přehled.
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Zásahem nebudou přímo ani nepřímo dotčena žádná chráněná území soustavy Natura 2000.
Nejbližší ptačí oblastí je Ptačí oblast Litovelské Pomoraví, která leží východním směrem (nejbližší okraj leží ve vzdálenosti 1,8 km). Nejbližší evropsky významná lokalita (EVL) je Litovelské Pomoraví, která leží východním směrem (nejbližší okraj je vzdálen 1,4 km). Další poměrně
blízkou evropsky významnou lokalitou je EVL Bohdalov, která leží jižním směrem (nejmenší
vzdálenost je 4,4 km).

Obr. 6 Chráněná území soustavy Natura 2000

Území chráněná na základě mezinárodních úmluv
Mezi tato území patří například mokřady chráněné podle Ramsarské úmluvy nebo biosférické
rezervace UNESCO.
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Ramsarské mokřady
Ramsarská úmluva (Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy
vodního ptactva) je mezinárodní úmluva, která byla uzavřena v roce 1971 ve městě Rámsar
v Íránu. Slouží k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně významné pro ochranu ptactva. Jednotlivé členské státy jsou zavázány poskytnout těmto mokřadům dostatečnou míru ochrany. Mokřady, které jsou zapsány do seznamu mokřadů úmluvy, se nazývají ramsarské mokřady.

Nejbližší ramsarský mokřad, kterým je Litovelské Pomoraví (KOD WIS: 3CZ008), se nachází
východním směrem (nejkratší vzdálenost je 2,0 km).

Biosférické rezervace
Biosférické rezervace jsou velkoplošná území, mezinárodně uznaná v rámci Programu UNESCO
"Člověk a biosféra" (Man and the Biosphere – MAB).

Lokalita zásahu se nachází ve značné vzdálenosti od nejbližšího biosférické rezervace, kterou
je biosférická rezervace Bílé Karpaty, která se nachází jihovýchodním směrem od dotčeného
území (nejbližší okraj leží ve vzdálenosti 91 km).

Vzhledem k relativně velké vzdálenosti území chráněných na základě mezinárodních smluv od
území dotčeného záměrem na straně jedné, a vzhledem k charakteru záměru na straně druhé
je možno významný vliv záměru na území chráněná na základě mezinárodních smluv vyloučit.

Památné stromy
Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly jako
památné vyhlášeny rozhodnutím orgánu ochrany přírody.

Památné stromy se vyskytují v relativně velké vzdálenosti od území, dotčeného záměrem.
Nejbližším památným stromem je „Krchlebská lípa“, která leží severně od dotčeného území
(nejkratší vzdálenost je 0,8 km), dále Dub na návsi (císařský), který leží západně od dotčeného území (nejkratší vzdálenost je 0,8 km).
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Obr. 7 Poloha záměru vůči památným stromům

Vzhledem k relativně velké vzdálenosti památných stromů od území dotčeného záměrem na
straně jedné, a vzhledem k charakteru záměru na straně druhé je možno významný vliv záměru na památné stromy vyloučit.

Flora a vegetace
V začátku trasy jsou dotčeny pouze nepřírodní biotopy. Jedná se biotopy X2 Intenzivně obhospodařovaná pole a X4 Trvalé zemědělské kultury, které byly vyňaty z mapování biotopů na
základě screeningu. V km 0,4 hlavní trasa dálnice křižuje údolí Bílého potoka. Toto údolí bude
překročeno mostem. Zásahem zde bude dotčena malá výměra biotopu L5.4 Acidofilní bučiny
v podmostí a náspu mostu (silně degradovaný). V dotčeném biotopu buk lesní (Fagus sylvatica) zmlazuje. Vyskytuje se zde starček Fuchsův (Senecio ovatus) a rovněž vysazený smrk
ztepilý (Picea abies). V místě zásahu biotop částečně přechází do biotopu X12 Nálety pionýrských dřevin, s výskytem břízy bělokoré (Betula pendula).
V km 1,4 v oblasti Hradeckého portálu tunelu Maletín, včetně nástupové plochy ISZ, bude dotčena jedna plocha v jižní části a jedna v severní části nepříliš kvalitního biotopu L5.4 AcidofilEcological Consulting a. s.
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ní bučiny. V dotčených plochách biotopu L5.4 se vyskytují starší exempláře buku lesního (Fagus sylvatica), vysazen zde je též smrk ztepilý (Picea abies). V podrostu se vyskytuje šťavel
kyselý (Oxalis acetosella), ostružiníky (Rubus spp.), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).
Částečně bude zásahem dotčena plocha výskytu biotopu L5.4 Acidofilní bučiny (mírně degradovaný) nad tunelem Maletín v km 2,1. Na ploše se vyskytují starší exempláře buku lesního
(Fagus sylvatica), který zde i zmlazuje. V podrostu se vyskytuje brusnice borůvka (Vaccinium
myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a jestřábník zední (Hieracium murorum).
Plocha přírodního biotopu L5.1 Květnaté bučiny (silně degradovaný) bude dotčena na tunelem
Maletín v km 2,4. Na ploše se vyskytují smrky ztepilé (Picea abies), jedle bělokoré (Abies alba), v podrostu pak kostřava lesní (Festuca altissima), netýkavka nedůtklivá (Impatiens nolitangere), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a ostružiníky
(Rubus spp.).
Částečně bude zásahem dotčena plocha výskytu biotopu L5.4 Acidofilní bučiny (mírně degradovaný) nad tunelem Maletín v km 2,5. Na ploše se vyskytují kromě buku lesního (Fagus sylvatica) i vysazené exempláře smrku ztepilého (Picea abies). V podrostu se vyskytuje ostřice
třeslicovitá (Carex brizoides), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis
acetosella) a místy též netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) a kostřava lesní (Festuca
altissima).
V úseku km 2,6-2,9 budou v území přímo dotčeném budováním Olomouckého portálu a
v části přiléhající severně dotčeny plochy nepřírodního biotopu X9A Lesní kultury
s nepůvodními jehličnatými dřevinami. Jedná se o porosty smrku ztepilého (Picea abies)
a modřínu evropského (Larix decidua).
V údolní poloze budou v km 2,85 dotčeny při stavbě pilířů mostu drobné fragmenty přírodního
biotopu L5.1 Květnaté bučiny (silně degradovaný). Jedná se o staré porosty buku lesního (Fagus sylvatica) s velkým zastoupením smrku ztepilého (Picea abies) a jedle bělokoré (Abies
alba). V podrostu se vyskytuje přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), čistec lesní (Stachys
sylvatica), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum) a kostřava lesní (Festuca altissima).
Záměr v úseku km 5,9–6,0 zasáhne do ploch pokrytých nepřírodního biotopu X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami. Jedná se o vysazené porosty smrku ztepilého (Picea
abies), jedle bělokoré (Abies alba), s příměsí buku lesního (Fagus sylvatica), jeřábu ptačího
(Sorbus aucuparia) a břízy bělokoré (Betula pendula).
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Záměr v zářezu v úseku km 8,3–8,40 zasáhne do malé plochy biotopu L5.4 Acidofilní bučiny
(silně degradovaný), kterou tvoří mladé porosty vysazeného buku lesního (Fagus sylvatica)
bez vyvinutého bylinného patra.
Záměr severně od zářezu v úseku km 8,8-8,95 přijde do kontaktu s plochou biotopu X12B
Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty, ve které se nachází malá plocha biotopu L5.1
Květnaté bučiny (reprezentativnost W – přechod k silně ovlivněnému biotopu), kterou tvoří
ruderalizovaná lipina s příměsí buku lesního (Fagus sylvatica), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a smrku ztepilého (Picea abies).
Území přímo dotčené záměrem zahrnuje též plochy intenzivních lesních kultur (převážně biotop X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami, dále též biotop X9B Lesní kultury
s nepůvodními listnatými dřevinami). V lesích se v závislosti na hospodaření rozkládají drobnější fragmenty hercynských dubohabřin, květnatých bučin či acidofilních bučin. Na ploše
stavby byly na-lezeny ohrožené druhy z červeného seznamu (Grulich 2012), zvláště chráněné
rostliny nebyly nalezeny.
Záměr jižně od zářezu v km 8,95–9,5 přijde do kontaktu s fragmenty biotopu L5.1 Květnaté
bučiny (málo reprezentativní a regionálně nevýznamný), které tvoří úzký pruh bučina při okraji
lesní kultury s nepůvodními dřevinam a dále s fragmenty biotopu L3.1 Hercynské dubohabřiny
(reprezentativnost W – přechod k silně ovlivněnému biotopu), kterou tvoří ostrůvky vysazených porostů habru obecného (Carpinus betulus).
Záměr ovlivní v malém rozsahu plochu biotopu T1.1 v podmostí v km 9,4 (reprezentativnost W
– přechod k silně ovlivněnému biotopu), která silně zarůstá třtinou křovištní (Calamagrostis
epigeos) a další plochu v km 9,6 v prostoru náspu (vyhraněný biotop, regionálně méně významný, stav struktury a funkcí méně příznivý).
V km 9,9–10,0 v prostoru zářezu a severně od něj ovlivní plochu biotopu L5.4 Acidofilní bučiny
(reprezentativnost W – přechod k silně ovlivněnému biotopu), která je tvořena vzrostlou bučinou s příměsí jehličnanů. Podrost je chudý, s dominancí netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora).
V km 10,6–10,9 se v prostoru náspu, založení mostu a podmostí (km 10,7-10,9) nachází plocha biotopu L5.1 Květnaté bučiny (reprezentativnost W – přechod k silně ovlivněnému biotopu). Podíl smrku ztepilého (Picea abies) je vysoký, bylinné patro je ruderalizováno.
V km 11,2 se v podmostí nachází plocha biotopu L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy (středně
degradovaný, regionálně nevýznamný), kterou tvoří břehové a doprovodné porosty podél vodEcological Consulting a. s.
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ního toku, tvořené především olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinius
excelsior).
V km 11,25 se v podmostí nachází malá plocha biotopu L3.1 Hercynské dubohabřiny (silně
degradovaný).
V prostoru zářezu v km 12,9 bude zásahem rozdělen úzký pruh biotopu X8 Křoviny
s ruderálními a nepůvodními druhy, ve kterém dominuje slivoň obecná (Prunus insititia), bez
černý (Sambucus nigra) a růže (Rosa sp.).
V km 12,9-13,0 hlavní trasa dálnice s přiblíží, ale záměrem nebude dotčena plocha nepřírodního biotopu X12B Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty.
V km 13,9 se záměr dotkne linie břehových a doprovodných porostů podél Mírovky, které tvoří
mozaika biotopu L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy (zastoupení 70 %, středně degradovaný)
a V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo zjevně přirozeným nebo přírodě blízkým charakterem koryta (zastoupení 30%,
středně degradovaný).
V navazující části záměru až do konce jsou veškeré stavební objekty umístěny na plochách,
které byly na základě screeningu vyňaty z mapování biotopů (označeny jako -1), které tvoří
z velké části intenzivně obhospodařované pole a urbanizovaná území.

Fauna
V širším území dotčeném záměrem se vyskytují převážně běžní živočichové zastoupení biotopovými generalisty kulturní krajiny. Ekologicky vyhraněné druhy byly zjištěny především ve
vazbě na mezofilní ovsíkové louky v okolí Maletína a Krchleb, a na mokřady, které v místech
záměru zastupují vodní toky a rybníky. Většina z těchto druhů je sice běžná i v kulturní krajině,
ovšem v posledních letech zaznamenala výrazný populační úbytek. Ve vazbě na zásahem
ovlivněné stanoviště byly pozorovány ohrožené druhy z červených seznamů i zvláště chránění
živočichové. Detailní popis fauny dotčeného území je uveden v přírodovědných průzkumech,
zejména v přírodovědném průzkumu, který je přílohou tohoto hodnocení (Ecological Consulting, a. s., 2018 – Příloha 1) a dalších (např. Višňák et al. 2016).
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Migrační propustnost
Otázka migrační propustnosti byla zvláště pojednána v detailní migrační studii (Ecological
Consulting a. s., 2020), na kterou v podrobnostech odkazujeme (viz Příloha 2). Území dotčené
záměrem lze považovat z hlediska jeho významu pro migrace fauny za významné. Území je
doposud jen málo fragmentované dopravou. Trasa záměru prochází napříč migračně významným územím, jehož osy tvoří tři dálkové migrační koridory, procházející napříč záměrem severojižním směrem. Migračně významné území formují zejména lesní biotopy. Vzhledem k výše
uvedeným skutečnostem je třeba považovat otázku migrační propustnosti území za chráněný
zájem, který bude pravděpodobně zásahem ovlivněn. Identifikace a popis předpokládaných
vlivů zásahu na tento chráněný zájem je uveden v kapitole D. 2 a vyhodnocení očekávaných
vlivů zásahu na tento chráněný zájem je uvedeno v kapitole D. 3.

Závěr kapitoly C. 2
Zásahem budou ovlivněny, přímo i nepřímo, významné krajinné prvky (VKP) stanovené
výčtem ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK, a to vodní tok, údolní niva a les. Významný
krajinný prvek v kategorii rybník bude dotčen nepřímo – trasa zásahu leží v těsné blízkosti.
Významné krajinné prvky registrované dle ustanovení § 6 ZOPK nebudou zásahem ovlivněny,
neboť se v dotčeném území nevyskytují.
Zásahem budou ovlivněny i skladebné prvky územních systémů ekologické stability, neboť
trasa zásahu křižuje vyšší počet lokálních biokoridorů ÚSES a jeden biokoridor nadregionální.
Součástí zásahu je kácení dřevin rostoucích mimo les v poměrně velkém rozsahu. Při skrývce
zeminy a dalších výkopech nelze vyloučit paleontologické nálezy. Vzhledem k rozsahu zásahu
bude ovlivněn krajinný ráz. Při výstavbě i provozu zásahu budou dotčeni rostliny a živočichové, včetně zvláště chráněných živočichů (zvláště chráněné rostliny nebudou zásahem dotčeny).
Jiné chráněné zájmy podle části druhé, třetí a páté ZOPK nemohou být zásahem dotčeny,
neboť se v dotčeném území nenachází (jeskyně, zvláště chráněná území, území chráněná dle
mezinárodních dohod, památné stromy), resp. leží v takové vzdálenosti, že vliv zásahu na tyto
zájmy s vysokou mírou spolehlivosti vyloučit (viz příslušné podkapitoly v rámci kapitoly C. 2).
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C. 3. Údaje o termínech, obsahu, rozsahu a výsledcích přírodovědného průzkumu a terénního šetření
zohledňující sezónní hlediska

Přírodovědné průzkumy na lokalitě proběhly v letech 2018 a 2019. Fenologicky průzkumy zahrnovaly celosezónní aspekt (zimní monitoring fauny proběhl na počátku a konci roku 2019).
Revidovány byly i údaje ve floristických a faunistických databázích (BioLib, Česká společnost
ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů či NDOP).

Floristický průzkum
Při botanickém průzkumu byl evidován soupis všech zjištěných taxonů cévnatých rostlin. Pozornost byla věnována hlavně vzácným a ohroženým druhům (z Červeného seznamu České
republiky; Grulich 2012) a zvláště chráněným rostlinám. Monitorován byl i výskyt nepůvodních
a invazivních druhů. Pro determinaci taxonů byl použit klíč Kaplana et al. (2019), nepůvodní
a invazivní druhy byly určovány podle Pyška et al. (2012), názvosloví vychází z Danihelky et
al. (2012). Vymezení biotopů a vegetace je podle Chytrého et al. (2010).

Zoologický průzkum
Faunistické průzkumy probíhaly zejména při slunečném a bezvětrném počasí. Bezobratlí byli
detekováni přímým pozorováním, případně byli vyhledáváni pod ležícími kameny, v mrtvém
dřevě nebo v suti. Pomocí entomologické sítě (o průměru 40 cm, délka hole 1,5 m) byla
v prostoru záměru smýkána vegetace a sklepávány větve stromů. Průzkum saproxylického
hmyzu na starších či odumřelých stromech byl zaměřen na hledání požerků, které jsou vhodným dokladem vývoje druhu na konkrétním stromě. Sledován byl však výskyt všech vývojových stádií hmyzu vázaného na dřevo a jeho pobytových stop (charakter požerků, tvar výletových otvorů, zbytky exuvií či kokonů, trus v trouchu, zápach feromonů). V dosažitelné části
kmene byla na vhodných místech odlupována kůra, tak aby nebyly k nadměrně poškozeny
dostupné mikrobiotopy.
Obratlovci byli zjišťováni vizuálně (pomocí dalekohledu Olympus 8 × 42), akusticky podle hlasových projevů či pozorováním jejich pobytových znaků (nory, stopy, okusy, trus, kadávery).
Na zásahem dotčených stromech byla zjišťována přítomnost dutin, úkrytových škvír a hnízd.
Menší obratlovci (primárně plazi) byli na vhodných stanovištích hledáni pod kameny, v suti a
Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

138

„D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK

dřevní hmotě. Na základě biotopových poměrů a poznatků o přítomnosti živočichů byly vymezeny čtyři nejvýznamněji migrační profily, které byly monitorovány fotopastmi.

K zařazení taxonů do jednotlivých kategorií ohrožení byly použity následující zkratky. Tyto
taxony jsou v textu označovány za ochranářsky cenné či významné.

Druhy zvláště chráněné zákonem (uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.)
O – Ohrožený druh
SO – Silně ohrožený druh
KO – Kriticky ohrožený druh

Druhy rostlin zapsané v červeném seznamu (Grulich 2012)
C1 – Kriticky ohrožený
C2 – Silně ohrožený
C3 – Ohrožený
C4a – Vzácnější taxon vyžadující další pozornost – méně ohrožený
C4b – Vzácnější taxon vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně prostudovaný
o

r – taxon je vzácný a jeho populace nevykazují žádný významný negativní trend

o

t – taxon ustupuje

o

b – taxon je vzácný a vykazuje trend v mizení

Druhy živočichů zapsaných v červených seznamech
(Řezáč et al. 2015, Chobot et Němec 2017, Hejda et al. 2017)
CR – Kriticky ohrožený
EN – Ohrožený
VU – Zranitelný
NT – Téměř ohrožený
NE – Nevyhodnocený
DD – Nedostatečné údaje

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství
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I – Druh zapsaný v příloze I Směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků
II – Druh zapsaný v příloze II Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany
IV – Druh zapsaný v příloze IV Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou
ochranu
V – Druh zapsaný v příloze V Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování

C. 4. Údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami
s uvedením osoby konzultanta, rozsahu konzultace a závěrů konzultací

V území potenciálně dotčeném zásahem probíhaly téměř soustavně od roku 2011 přírodovědné průzkumy za účelem popisu a vymezení vlivů na přírodní složky (Fialová et al. 2018 – příloha č. 2, při procesu EIA – Višňák et al. 2016). Na těchto průzkumech se podílela téměř desítka specialistů; osobní konzultace proběhly mezi hlavními autory průzkumů ze společnosti
Ecological Consulting a. s. (Mgr. Martina Fialová, Ph.D. a Mgr. Michal Hykel, Ph.D.) a specialisty, kteří se podíleli na průzkumech (viz Příloha 1 a Příloha 2). Závěrem těchto konzultací
bylo upřesnění závěrů průzkumů, včetně navržených opatření.
Osobní konzultace proběhly dále mezi hlavními autory průzkumů ((Mgr. Martina Fialová, Ph.D.
a Mgr. Michal Hykel, Ph.D.) a zpracovatelem hodnocení (RNDr. Petr Blahník). Tyto konzultace
probíhali opakovaně během zpracování hodnocení a jejich závěrem bylo upřesnění jednotlivých kapitol hodnocení, závěrů hodnocení a navržených opatření.
V rámci návrhů na zmírnění vlivů zásahu na migrace byla vybraná opatření řešena
s Ing. Václavem Hlaváčem (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální
pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy) a Mgr. Michalem Králikem (HBH Projekt spol. s r.o.).
Závěrem těchto konzultací

D. Hodnocení vlivu zásahu
Zásah byl předložen bez variant. Varianty řešení dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice byly posouzeny v rámci příslušných posouzení SEA, zejména SEA Zásad územního rozvoEcological Consulting a. s.
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140

„D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK

je Olomouckého kraje, a v rámci posouzení vlivů záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město –
Mohelnice (v Informačním systému EIA na portálu CENIA pod kódem MZP162). Souhlasné
závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydalo Ministerstvo životního prostřední dne 29. ledna 2018 pod č. j. MZP/2017/710/1357.

D. 1. Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu zásahu
a výčet použitých podkladů a jejich zdrojů
Podkladem pro posouzení vlivu zásahu byly výsledky terénních průzkumu, které jsou detailněji
popsány v kapitole C. 3 a provedené konzultace, které jsou popsány v kapitole C. 4. Pro hodnocení byly využity údaje veřejných informačních systémů, jejichž přehled je uveden v kapitole
Podklady. Pro hodnocení byla dále použita literatura a další materiály, uvedené v kapitole
Podklady. Pro hodnocení byla použita projektová dokumentace záměru. Projektová dokumentace záměru dává velice podrobný obraz o charakteru zásahu a jeho vlivech na chráněné zájmy dle § 67 ZOPK. Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že podklady pro posouzení
vlivu zásahu jsou dostatečné.

D. 2. Identifikace a popis předpokládaných vlivů zásahu na chráněné zájmy
včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů, z hlediska jejich rozsahu a
významnosti a se zohledněním předpokládané délky jejich trvaní a případného opakování

Identifikace a popis předpokládaných vlivů dle jejich charakteru
Zábor biotopů
Nejvýznamnějším vlivem zásahu na chráněné zájmy bude přímý zábor (trvalý a dočasný) stanovišť a biotopů živočichů a rostlin.
Z hlediska záboru biotopů lze očekávat kumulativní dopad očekávatelného záboru pozemků
v místech MUK pro průmyslové, obchodní a podobné aktivity (skladové, výrobní a prodejní
areály, odpočívky pro kamionovou dopravu, apod.). Z tohoto pohledu lze očekávat závažnější
vliv u MÚK Maletín, neboť v jejím okolí je mnohem vyšší četnosti přírodních a přírodě blízkých
biotopů. Výraznější kumulativní vliv lze očekávat v případě MÚK Staré Město, kde bude urbanizace spojená se zábory biotopů stimulována připravovaným napojením nově budované dálnice D46.
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Ovlivnění vodního režimu
V místech zářezů bude docházet k odvodňování přilehlých území, v závislosti na geometrických parametrech zářezů a v závislosti na vlastnostech půdního profilu a geologického podloží. Stavba se nedotýká žádných biotopů, citlivých na odvodnění, a lze očekávat spíše mírně
příznivý vliv odvodnění na dotčené biotopy (zvýšení kompetitivnosti suchomilných společenstev).
Odtok srážkových vod z rozsáhlých zpevněných ploch, přes přijatá opatření, bude zvyšovat
rozkolísanost vodních průtoků v recipientech. Z hlediska chráněných zájmů bude mít vyšší
rozkolísanost průtoků jak pozitivní vliv (zlepšení podmínek pro společenstva vázané na obnažená dna, působení vody jako morfogenního faktoru apod.), tak i vliv negativní, například na
společenstva ryb v níže položených úsecích vodních toků, které budou více ohroženy vysycháním vodních toků, oteplováním vody a kyslíkovými deficity.

Zasolování prostředí
Vlivem provozu bude docházet k dílčí kontaminaci vegetace a půdy v okolí komunikací, a to
zejména prachem a chloridy ze zimního ošetřování vozovek. V případě kontaminace chloridy
lze rozsah pásma kontaminace očekávat až do vzdálenosti 30 m (rozstřik zasolených vod
a jejich rozptýlení ve formě aerosolu). Lze proto očekávat i zvýšené koncentrace chloridů recipientech (v dotčených vodních tocích), zejména během jarního tání, kdy lze očekávat skokové
zvýšení koncentrací chloridů při průchodu povodňových vln. Tento vliv bude výrazně nižší
v přirozeně více mineralizovaných vodních tocích v oblasti Mohelnické brázdy a ve vodních
tocích, ležících pod lidskými sídly, z důvodu jejich obvyklé kontaminace chloridy.

Eutrofizace prostředí
Vlivem provozu bude docházet k vyšší eutrofizací prostředí v okolí dálnice následkem emisí
oxidů dusíku, které se projeví změnami skladby rostlinných společenstev a populací na některé druhy rostlin vázaných živočichů (např. některé druhy motýlů vázané na živné rostliny). Dosah těchto změn se bude, v závislosti na intenzitě dopravy, rozptylových poměrech, podílu
elektromobilů, sklonu stoupání, apod., pohybovat od několika desítek metrů až po 0,5 km.
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Závadné látky
Závadné látky se, s výjimkou prostředků používaných při údržbě komunikací (viz výše) mohou
do prostředí dostávat při haváriích, kdy se může do prostředí dostávat jak převážený náklad,
tak i pohonné hmoty či provozní náplně dopravních prostředků. Při dodržování pravidel bezpečného převozu nebezpečných a chemických látek je riziko havárií spojených s únikem nebezpečných látek nízké. Riziko závažných důsledků havárie bude snižováno systémem monitorování provozu na dálnici, které umožní v případě havárie rychlou reakci IZS. Současně je
odvodnění dálnice řešeno tak, že veškeré kapaliny uvolněné na zpevněné plochy tělesa dálnice jsou zachyceny a odvedeny kanalizačním systémem do dešťových usazovacích nádrží,
následně retenčních jímek a případně do odlučovačů ropných látek umístěných před výtokem
srážkových vod do recipientů. V těchto zařízeních budou závadné látky zachyceny a mohou
být zneškodněny. Z tohoto hlediska je možno záměr hodnotit spíše jako zlepšující současný
stav, kdy není současná silnice I/35 dobře vybavena ani monitorovacím systémem, ani dobře
zabezpečeným systémem odvodnění a kanalizace. Na druhou stranu se bude riziko havárií
zvyšovat spolu se zvýšením intenzity dopravy na D35, důsledkem převedení části dopravy
z D1 a absolutního nárůstu intenzit dopravy.
Mezi havárie lze zařadit možné případy požáru vozidel, neboť mezi závadné látky lze zařadit i
látky, používané při hašení. Pro tyto případy rovněž platí, že riziko je minimalizováno stálým
monitorováním provozu dálnice a rychlou reakční dobou složek integrovaného záchranného
systému.

Rušení hlukem a vibracemi
Jedním z významných vlivů zásahu bude produkce hluku. Vliv hluku bude spočívat především
v rušení živočichů, zejména obratlovců. Rušivý vliv se předpokládá do vzdálenosti cca 50 m.
Rušivý vliv hluku na živočichy je jednak druhově specifický, jednak individuální. Podle empirických poznatků má hluk rušivý účinek v závislosti na individuální i skupinové (u společenských
druhů) zkušenosti živočichů. U živočichů dlouhodobě pobývajících v urbanizovaném prostředí
jsou útěkové reakce na hluk působený automobilovou dopravou malé. Naopak u druhů, které
na naše území migrují z oblastí málo osídlených (např. los evropský (Alces alces)) jsou útěkové reakce značné a hluk z automobilové dopravy může působit jako migrační překážka.
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Dále lze předpokládat fyziologické účinky hluku na obratlovce obdobné, jako jsou účinky na
člověka, tedy poškozování kvality sluchu následkem vysokých hladin hluku.
Rušivý vliv vibrací závisí na konstrukci příslušného stavebního prvku a na vlastnostech geologického podloží. Vibrace mohou mít rušivý vliv do cca 10 m.

Osvětlení
V nočních hodinách je jedním z vlivů zásahu na živočichy osvětlení vozidel, které působí rušivě. Oslnění reflektory silničních vozidel je jedním z faktorů úhynů při střetech se silničními vozidly. Součástí zásahu je osvětlení místní komunikace v Mohelnici. Veřejné osvětlení je jedním
z hlavních původců tzv. světelného znečištění, které má negativní vliv zejména na ptáky.
Kumulativní vlivy záměru by se mohly projevit v kumulaci s navazujícími dopravními stavbami,
kterými jsou na začátku záměru, tedy v prostoru Starého Města, záměr D35 3509 Opatovec –
Staré Město, a na konci záměru záměr výstavby navazující komunikace směrem na Šumperk
– I/44 Mohelnice – Vlachov.

Migrační překážky
Z hlediska ovlivnění migrační prostupnosti by mohl nastat kumulativní efekt v kumulaci se stávající silnicí I/35, která prokazuje, z hlediska migrací, významné nedostatky. Jak je však uvedeno v kapitole o vlivu migrací, nepředstavuje hodnocený záměr významnou migrační překážku, a to vzhledem k výstavbě tunelu Maletín a vzhledem k množství a ukazatelům objektů
umožňujících migrace. Vzhledem k současné úpravě mýta pro nákladní dopravu lze naopak
po uvedení záměru do provozu očekávat celkové zlepšení migrační prostupnost území, neboť
lze očekávat výrazné snížení intenzity dopravy na dosavadní silnici I/35, a to zejména
v nočních hodinách, a tím i ke snížení jejího fragmentačního efektu.

Identifikace a popis předpokládaných vlivů dle jejich účinku na chráněné zájmy

Územní systémy ekologické stability (ÚSES)
Stručná definice územních systémů ekologické stability je uvedena v kapitole C. 2.
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Tab. 21 Křížení záměru se skladebnými částmi ÚSES
Skladebná část

Obec

Křížení v km

Popis místa křížení

lokální biokoridor
LBK 3

Dětřichov

0,350–0,550

Bílý potok, doprovodnou vegetaci tvoří fragmenty
acidofilních bučin

lokální biocentrum
LBC 3 Kamenný lán

Dětřichov

0,600 (100 m
S)

luční a smrkové porosty nad Bílým potokem

nadregionální biokoBorušov
ridor NRBK 92 (K92)

osa cca 2,300

komplex smrkových lesů na hřebeni vrchoviny
západně od Starého Maletína

lokální biokoridor

Maletín

2,850–2,900

zalesněné údolí s horním tokem Mírovky, propojení LBC 2 Mírovka – vodní nádrž a RBC 431
Vysoký vrch

lokální biokoridor

Maletín

5,450–5,550

smrkový lesní porost, propojení LBC 4 Pod
Švédskou cestou a LBC 5 Pod Mírovečkem

lokální biokoridor

Maletín

6,250–6350

z důvodu upřesnění trasy D35 přeložený biokoridor, smrkový lesní porost, pramenná oblast toku
Jahodná

Mírov,
regionální biokoridor
Krchleby,
RK 903
Mohelnice

9,300 (100 m
J)

smrkové lesní porosty (s fragmenty listnatých),
ekotonové bylinné porosty

lokální biocentrum
LBC Strážná hora

Mírov,
Mohelnice

9,650 (okraj)

mezofilní ovsíková louka, silně pozměněné hercynské dubohabřiny a acidofilní bučiny

lokální biocentrum
LBC Nad farmou

Mohelnice

10,400–
10,500 (80 m
J)

pozměněné hercynské dubohabřiny

lokální biokoridor

Mohelnice

13,850–
13,900 + větvě MÚK

vodní tok Mírovka, přírodě blízké koryto
s jasanovo-olšovým luhem

lokální biokoridor

Mohelnice

16,580

antropogenně silně ovlivněný vodní tok Újezdka,
přemostění stávající I/35

Pozn: je-li uvedeno „x m J“ nebo „x m S“ nejedná se o křížení záměru, nýbrž o přiblížení, přičemž nejkratší vzdálenost je v uvedeném směru (S-severně, J-jižně) a uvedené vzdálenosti

Zásahem bude snížena konektivita sedmi lokálních biokoridorů. Dotčené biokoridory jsou vesměs vedeny v lesních porostech či podél vodních toků, identifikované vlivy jsou proto shodné
s vlivy uvedenými pro VKP (viz následující podkapitola o vlivu na VKP), jako je zastínění
mostními objekty, kácení porostů, narušení vegetačního pokryvu, zhutnění půdního krytu, přeložky vodních toků, narušení kvality vodního prostředí při haváriích).
Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je uvedeno v kapitole D. 3. Návrh
opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy je uveden v kapitole D. 5.
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Významné krajinné prvky
V trase záměru, či v jeho bezprostřední blízkosti, se nachází na více místech významné krajinné prvky (dále jen „VKP“) v kategorii les, v několika případech též VKP kategorie údolní niva
a vodní tok (tab. 22) a ve třech případech kategorie rybník. Registrované VKP se v trase záměru či jeho bezprostřední blízkosti nevyskytují.
Lesní biotopy provází značnou část trasy záměru. Údolní niva je nejtypičtěji vyvinuta při toku
Mírovky a podél Řepovského potoka. Méně vyhraněná je niva Bílého potoka. Významnou
funkcí těchto VKP je utváření vzhledu krajiny, který je tvořen mozaikou ekosystémů s různou
ekologickou stabilitou. Krajinotvorná funkce VKP vodní tok a údolní niva spočívá v přirozeném
rozčlenění krajiny biotopem umožňujícím existenci živočichů či rostlin vázaných na mokřadní
prostředí. Ekologicko-stabilizační funkce se odráží v pozitivním ovlivňování místního mikroklimatu a podpoře biodiverzity území (výskyt ptáků, savců nebo obojživelníků). Přítomnost břehových porostů vytváří druhově bohatší společenstva ekotonu. Ostatní drobné polní či lesní
vodoteče bez břehových porostů často během sezóny vysychají a ekologicko-stabilizační
funkci VKP plní jen velmi omezeně.
Bezprostředně na území přímo dotčené zásahem navazuje v km 4,115 drobná tůň, která zřejmě nemá hospodářské využití. Z důvodu zástinu mladou smrčinou není její ekologický potenciál vysoký. Necelých 100 m jižněji se nachází větší rybník, který je intenzivně obhospodařován. Jeho ekologickou funkci zvyšuje rozvinutá vodní vegetace a litorál. Do vzdálenosti 100 m
od území přímo dotčeného zásahem jsou situovány Křemačovské rybníky, které utváří velký
intenzivní rybník s početnou rybí osádkou a bez litorálu, menší manipulační rybník a několik
nádrží sloužících jako sádky.

Tab. 22 Přehled dotčených vodních toků
Vodní tok

IDVT
(CEVT)

Bílý potok

10188734

dřevinné břehové porosty navazující na intenzivní louky a pole

Pravostranný přítok
Mírovky č. 14

10191881

zařízlé koryto v hospodářském smrkovém lese, mokřad
s ostřicemi

Bezejmenný tok nad
Maletínem

10190441

enkláva mladého porostu smrků nad rybníkem, drobná tůň
s mokřadem

Pravostranný přítok
Jahodné č. 3

10193633

zařízlé koryto v hospodářském smrkovém lese se zastoupením listnáčů

Řepovský potok

10195159

zařízlé údolí s jasanovo-olšovým luhem, svah jižně od toku
s porostem hercynských dubohabřin

Popis údolní nivy v místech křížení s trasou D35
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Vodní tok

IDVT
(CEVT)

Popis údolní nivy v místech křížení s trasou D35

Mírovka u Křemačova

10100291

cca 35 m pás jasanovo-olšového luhu, pás vlhké travobylinné
vegetace

Podolský potok

10195394

cca 5 m pás ruderalizovaného travobylinného porostu, pole

Újezdka

10441536

přemostění stávající I/35, rozvolněné porosty dřevin, zástavba

Při realizaci zásahu dojde k plošným záborům a fragmentaci lesních porostů. Odlesnění může
mít vliv na stabilitu a zdravotní stav porostů. Při výstavbě i provozu dálnice by mohlo být lesní
prostředí nepříznivě ovlivněno závadnými látkami, které by mohly uniknout do prostředí (pohonné hmoty, přepravované závadné látky, posypové materiály apod.). Vlivy zásahu na VKP
les se týkají hlavně hospodářských lesů (vesměs stejnověké smrčiny); část z nich v současné
době degraduje se změnou stanovištních podmínek a expanzí lýkožroutů (Scolytinae). Dotčeny ovšem budou i přírodní typy lesů – v trase dálnice se nacházejí fragmenty hercynských
dubohabřin a květnatých a acidofilních bučin.
Při výstavbě záměru budou vodní toky a jejich údolní nivy ovlivněny stavbou mostních objektů.
V ojedinělých případech křížení trasy s drobnými toky jsou navrženy menší mosty či propustky. V těchto případech je křížení obvykle řešeno jako kolmé s úpravou koryta. U menších mostů bude podmostí v nezbytně nutném rozsahu zpevněno (zvolen je přírodní materiál s vyšším
potenciálem začlenění do prostředí). Přeložky koryt jsou navrženy u Řepovského potoka, Mírovky, Podolského potoka a Újezdky. Přemostění dotčené úseky toků zastíní, což sníží jejich
atraktivitu pro oživení vodního prostředí. Při zásahu do koryta toků nebo jejich bezprostředního okolí může docházet k zákalu, který nepříznivě ovlivní vodní živočichy (zejména zjištěné
druhy bezobratlých, výskyt ryb byl potvrzen pouze v Mírovce). Stavba zahrnuje usazovací nádrže a retenční nádrže s odlučovači znečišťujících látek, ze kterých bude voda odvedena do
recipientů (vodotečí). Významné ovlivnění vodního prostřední je proto možné jen při havarijních událostech. Údolní nivy jsou u většiny toků nevýrazné a zaujímají pouze bezprostřední
okolí koryta. Zábor údolní nivy bude nejvýznamnější podél Bílého potoka a Mírovky u Křemačova, kde jsou plánovány MÚK.
Území přímo dotčené zásahem (zábory) se přibližuje na vzdálenost cca 100 m ke třem VKP
kategorie rybník, a to k tůni a rybníku u Maletína a ke Křemačovským rybníkům. Vlivy na ekologicko-stabilizační funkce těchto VKP spočívá zejména v rušení živočichů, kteří se zde vyskytují, a v omezení možností jejich migrací (obojživelníci, plazi, ptáci). K otázkám vlivu na migrace viz zvláštní podkapitolu.
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Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je uvedeno v kapitole D. 3. Návrh
opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy je uveden v kapitole D. 5.

Dřeviny rostoucí mimo les
Podél celého záměru bude vykáceno poměrně značné množství dřevin rostoucích mimo les.
Inventarizace dřevin rostoucích mimo les je obsažena v dendrologickém průzkumu, který je
součástí dokumentace pro DÚR jako příloha F.1.5., na kterou v tomto odkazujeme.
V dendrologickém průzkumu je uveden popis dřevin a v situacích je vyznačeno jejich umístění.
V celé délce záměru lze vyloučit, že by kácením pro potřeby záměru byly dotčeny starší stromy s dutinami a vyšším podílem odumírajícího dřeva, s výjimkou porostů dřevin podél Mírovky
u Křemačova.
Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je uvedeno v kapitole D. 3. Návrh
opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy je uveden v kapitole D. 5.

Jeskyně
V dotčeném území se žádný evidovaný objekt Jednotné evidence speleologických objektů
(jeskyně, závrt, krasový vývěr či ponor) nevyskytuje, proto je možno vliv zásahu na jeskyně
vyloučit. Vliv očekávaných zásahů na tento typ chráněného zájmu nebude v kapitole D. 3 hodnocen a žádná opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na tento typ chráněného zájmu
v nebude v kapitole D. 5. uveden.

Paleontologické nálezy
Nález paleontologických nálezů (jak jej definuje ustanovení § 3 odst. 1, písm. j) ZOPK) není při
stavbě, vzhledem k jejímu velkému rozsahu a k jejím umístění převážně v extravilánu, vyloučen. Vyšší pravděpodobnost paleontologických nálezů je na území Mohelnické brázdy na
konci stavby, což vyplývá jednak z geologické stavby území (kvartérní a předkvartérní usazeniny), jednak z polohy v blízkosti předpokládaných migračních tras paleofauny (moravské úvaly). V případě nepředvídaného paleontologického nálezu musí stavebník postupovat ve shodě
s ustanovením §11 ZOPK a s ustanovením § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.
Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je uvedeno v kapitole D. 3. Návrh
opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy je uveden v kapitole D. 5.
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Krajinný ráz
Vliv záměru na krajinný ráz byl předmětem hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz (Kavková,
2016), které bylo součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (Anděl et al. 2016).
Zpracovatel tohoto hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK se ztotožňuje se závěry výše uvedeného hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz a považuje je za nedále platné.
Pro účely tohoto hodnocení uvádíme výtah z výše uvedeného hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz a v podrobnostech odkazujeme na dokumentaci posouzení vlivu záměru na životní
prostředí (v Informačním systému EIA na portálu CENIA pod kódem MZP162).
Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je uvedeno v kapitole D. 3. Návrh
opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy je uveden v kapitole D. 5.

Přírodní parky
Vzhledem k relativně velké vzdálenosti nejbližšího přírodního parku, který je přírodní park
Bohdalov-Hartinkov (nejkratší vzdálenost 3,0 km; viz kap. C. 2), na straně jedné, a vzhledem
k charakteru záměru na straně druhé, je možno významný vliv záměru na přírodní parky vyloučit. Vliv očekávaných zásahů na tento typ chráněného zájmu nebude v kapitole D. 3 hodnocen a žádná opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na tento typ chráněného zájmu
v nebude v kapitole D. 5. uveden.

Přechodně chráněné plochy
V dotčeném území se žádné přechodně chráněné plochy nevyskytují, proto je možno vliv zásahu na přechodně chráněné plochy vyloučit. Vliv očekávaných zásahů na tento typ chráněného zájmu nebude v kapitole D. 3 hodnocen a žádná opatření k vyloučení negativního vlivu
zásahu na tento typ chráněného zájmu v nebude v kapitole D. 5. uveden.

Flóra a vegetace
Na plochách přímo dotčených zásahem (plochy záborů stavby) nebyl při průzkumech ověřen
výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle ustanovení § 48 ZOPK. Zaznamenány však byly
ohrožené druhy uvedené v Červeném seznamu (Grulich 2012): V lučních porostech poblíž
Maletína byl ojediněle nalezen jestřábník oranžový (Pilosella aurantiaca), jehož autochtonní
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populace náleží mezi druhy ohrožené (C3). Ze zástupců taxonů vyžadujících pozornost (C4a)
rostou na lukách pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon), divizna jižní (Verbascum chaixii subsp.
austriacum), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea) nebo jestřábník hustokvětý (Pilosella
densiflora). V lesních porostech se roztroušeně vyskytuje jedle bělokorá (Abies alba), v nivě
Mírovky rostou jilm vaz (Ulmus laevis) a dymnivka plná (Corydalis solida). Populace uvedených druhů vzhledem ke svému rozšíření a charakteru stavby nebudou nicméně ohroženy ani
na lokální úrovni. Ovlivněny budou pouze okrajově.
Při narušení půdního krytu lze předpokládat vytvoření vhodných životních podmínek
a zesílený přísun diaspor nepůvodních druhů. Podíl těchto druhů v území je nicméně poměrně
nízký: Na okraje polí a narušené plochy jsou vázány laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), turan roční (Erigeron annuus), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) nebo zlatobýl
obrovský (Solidago gigantea). V bylinném patře lesních porostů se šíří netýkavka malokvětá
(Impatiens parviflora). Na vlhčích místech u Mohelnice byla nalezena netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). U Mírovky byl zjištěn menší porost křídlatky japonské (Reynoutria japonica) o rozloze cca 1 m2. Rozsáhlé porosty křídlatky o rozloze cca 200 m2 se rozkládají i
v blízkosti křížení trasy s bezejmennou zdrojnicí napájející rybníček severně od Maletína.
V lučních porostech severně od Javoří a od Maletína expanduje vlčí bob mnoholistý (Lupinus
polyphyllus).
Další vlivy, jako je kontaminace prostředí závadnými látkami, lze považovat pouze za potenciální při haváriích (provoz i výstavba zásahu). Podél nových komunikací lze očekávat vyšší
salinitu vlivem zimního solení vozovky. Ta se však dotkne převážně vegetačních úprav.
Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je uvedeno v kapitole D. 3. Návrh
opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy je uveden v kapitole D. 5.

Fauna
Přímý zábor
Živočichové budou ovlivněni záborem a fragmentací biotopů. Trasa dálnic je vedena tak, že
zábory přírodních a přírodě blízkých biotopů jsou poměrně malé a dotčené plochy biotopů
vesměs nejsou velké kvality. Mnoho druhů však obývá i biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem. Dojde k přímému trvalému záboru biotopů záměrem, a tedy záboru potravních
biotopů a k záboru stanovišť (úkrytů, líhnišť, hnízdišť).
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Dále dojde k dočasnému záboru biotopů v průběhu stavby (zařízení staveniště, dočasné obslužné komunikace, skládky materiálu, apod.), které bude spojeno zpravidla i s ovlivněním
jejich kvality, které bude po určitou dobu přetrvávat (narušení vegetačního krytu, odstranění
dřevin, utužení půdního pokryvu), které však nemusí být vždy negativním vlivem (odstranění
dřevin může podpořit populace světlomilných rostlin či živočichů, apod.).

Rušení živočichů
Zásahem dojde k rušení živočichů. V průběhu stavby dojde k rušení při přípravných pracích
(kácení dřevin, demolice objektů, budování dočasných přístupových cest, zařízení stavenišť,
apod.), při stavebních pracích a při pohybu dopravních prostředků po přístupových cestách.
Tento vliv bude dočasný, omezen na dobu prací v jednotlivých částech stavby a prostorově
omezený na dílčí úseky či místa. Těleso budované dálnice bude využíváno i jako přístupová
komunikace během výstavby, proto lze očekávat rušení téměř v celé délce zásahu již po dobu
výstavby.
Protože však stavební práce budou omezeny na denní dobu, bude vliv rušení v průběhu výstavby relativně malý. Vzhledem k tomu nelze považovat nově budované těleso dálnice či dalších komunikací během výstavby za významnou migrační překážku.
Dálnice bude po uvedení do provozu trvalým zdrojem rušení. Rušení bude vizuální, působením hluku a působením světelného znečištění. Rušení bude mít negativní vliv na osídlení biotopů podél dálnice a dále v omezení migrační prostupnosti území. Lze očekávat, že část obratlovců se bude vlivem rušení vyhýbat cca 50 m pásu od okraje dálnice, a to i v případě přítomnosti vhodných biotopů.

Náhodné usmrcení živočichů
K náhodnému usmrcování živočichů (nepočítaje střety s vozidly, které jsou pojednání níže)
bude docházet při především při výstavbě, v průběhu demoličních a stavebních prací. Bude se
jednat o vliv prostorově i časově omezený. K usmrcování by mohlo dojít i při kácení doupných
stromů. Pro kácení stromů, ve kterých hnízdí nebo mohou hnízdit stromoví netopýři nebo veverky, je nejvhodnější období pro kácení od 1. září do 30. listopadu.
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Střety s vozidly
Při provozu stavby hrozí riziko střetu létajících živočichů (ptáci, netopýři) s dopravou, a to nejenom jedincům letících na úrovni dopravních prostředků, ale i nad ní, neboť mohou být strženi
turbulencí. Některé druhy ptáků (např. krkavci) mohou být této hrozbě vystaveni navíc i proto,
že budou na dálnici sbírat sražené obratlovce, hmyz a další zdroje potravy. Střety budou ohroženi i menší nelétaví obratlovci, kteří projdou ochranným plotem (např. ježci). Jedná se o vliv
trvalý, který bude zmírňován uplatněním navržených zmírňujících opatření.
V omezené míře bude docházet ke střetům s vozidly i během výstavby. Tento vliv bude mnohem méně závažný, než vliv během provozu, vzhledem k nižším jízdním rychlostem při výstavbě, omezení výstavby na denní dobu a vzhledem k nižší frekvenci dopravy.

Migrační propustnost
Výstavbou dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice dojde k fragmentaci dosud spojitého
území. Mezi stávající komunikací I/35 a dálnicí D35 vznikne nová plocha fragmentovaná dopravou. Dálnice D35 bude díky své morfologii (náspy a zářezy), hlukovému zatížení a oplocení
tvořit novou bariéru v území. Celkově lze však konstatovat, že migrační průchodnost pro volně
žijící živočichy bude zachována; součástí stavby jsou světlé mostní objekty a tunel, které odpovídajícím způsobem zajistí převedení hlavních migračních tras. Dostatečná je i frekvence
objektů, která v MVÚ činí několik stovek m až nanejvýš jednotek km (i pro savce s nejvyššími
nároky na parametry migračních objektů). To je podmíněno primárně morfologií terénu, neboť
trasa musí pomocí vysokých a dlouhých mostů (a estakád) překonat četná hluboká údolí a
vyrovnávat převýšení.
Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy je uvedeno v kapitole D. 3. Návrh
opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy je uveden v kapitole D. 5.

Zvláště chráněná území
Vzhledem k tomu, že se všechna zvláště chráněná území nacházejí v bezpečné vzdálenosti
od území dotčeného zásahem a nebudou zásahem nijak dotčena, je možno významný vliv
zásahu na zvláště chráněná území vyloučit (viz kapitola C. 2). Vliv očekávaných zásahů na
tento typ chráněného zájmu nebude v kapitole D. 3 hodnocen a žádná opatření k vyloučení
negativního vlivu zásahu na tento typ chráněného zájmu v nebude v kapitole D. 5. uveden.
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Památné stromy
Vzhledem k tomu, že se všechny památné stromy nacházejí v bezpečné vzdálenosti od území
dotčeného zásahem a nebudou zásahem nijak dotčeny, je možno významný vliv zásahu na
památné stromy vyloučit (viz kapitola C. 2). Vliv očekávaných zásahů na tento typ chráněného
zájmu nebude v kapitole D. 3 hodnocen a žádná opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu
na tento typ chráněného zájmu v nebude v kapitole D. 5. uveden.

D. 3. Vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy
včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů, z hlediska jejich rozsahu a
významnosti a se zohledněním předpokládané délky jejich trvaní a případného opakování

Územní systémy ekologické stability (ÚSES)
Celkové vlivy na ekologicko-stabilizační funkci většiny dotčených skladebných částí ÚSES lze
posoudit jako méně významné. Při realizaci zásahu bude snížena funkce sedmi lokálních biokoridorů. Dotčené biokoridory jsou vesměs navrženy v lesních porostech nebo podél vodních
toků, vlivy jsou tudíž shodné s těmi definovaných u VKP. Nadregionální biokoridor NRBK 92
(jediná potenciálně dotčená nadregionální skladební část ÚSES) nebude zásahem dotčen,
neboť v místech jeho vedení je vedení dálnice D35 navrženo v cca 1 313 m dlouhém tunelu
Maletín. Tunel Maletín bude z větší části ražen, takže funkce biokoridoru nebudou významněnarušeny.
Nejvýznamnější zásahy do ekologické funkce dotčených prvků ÚSES jsou u lokálních biokoridorů LBK 3 u Dětřichova (podél Bílého potoka) a podél Mírovky u Křemačova. Přestože jsou
oba biokoridory převedeny dostatečně dimenzovanými mosty, které umožní podchod dotčených živočichů, budou vlivy na biokoridory zesíleny přítomností rozsáhlých MÚK. Celkové
zhodnocení vlivu na jednotlivé skladební prvky ÚSES je uvedeno v tab. 24. Metodika hodnocení míry vlivu je obdobná, jako u vyhodnocení očekávaných vlivů na VKP.
Pro zmírnění vlivů na migrace živočichů byla do projektu na základě provedené detailní migrační studie (Ecological Consulting, a. s., 2020 – Příloha 2) zapracována optimalizační opatření, která se odráží i v podpoře funkcí ÚSES. Jedná se hlavně o odclonění provozu od okolí
mostu (protihlukové stěny, tiché mostní závěry) a minimalizaci zpevnění podmostí (případně
volba vhodného materiálu). Protihlukové clony na vnějších římsách mostů zamezí vletu létajíEcological Consulting a. s.
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cích živočichů podél doprovodných porostů vodních toků do prostoru dálnice, kde jim hrozí
nebezpečí při kolizích s dopravou.

Tab. 22 Hodnocení vlivů zásahu na ÚSES
Skladebná
část

Křížení
v km

Popis zásahu

Hodnocení vlivu

lokální bioko0,350–
ridor
0,550
LBK 3

Biokoridor je převeden dostatečně
dimenzovanými mostními objekty
(SO 201.v, SO 202), které umožní
silný, navržena optimalizační opatmigrace dotčených skupin živočiření (odhlučnění podmostí, doplnění
chů. Rušivý prvek však představuje
propustku na větvi MÚK))
MÚK s přivaděčem I/35, která konektivitu biokoridoru sníží v rozsahu
cca 300 m (cca 1/5 celkové délky).

lokální biocentrum
LBC 3 Kamenný lán

Mírné rušení živočichů využívající
dotčený prostor provozem dálnice.

0,600
(100 m
S)

slabý

nadregionální
osa cca
biokoridor
NRBK 92
2,300
(K92)

V místech vedení biokoridoru je
navržen 1313 m dlouhý tunel Male- žádný
tín.

lokální bioko- 2,850–
ridor
2,900

Zalesněné údolí pramenné oblasti
Mírovky bude překlenuto rozsáhlým
mostním objektem SO 203. Mezi
lokální, navržena optimalizační
vnitřními římsami bude navíc něko- opatření (odhlučnění podmostí)
lik m široký otvor (zrcadlo), který
zajistí prosvětlení podmostí.

lokální bioko- 5,450–
ridor
5,550

Biokoridor je převeden dostatečně
dimenzovaným mostním objektem
SO 206, který umožní migrace
všech dotčených kategorií živočichů.

lokální, navržena optimalizační
opatření (odhlučnění podmostí)

lokální bioko- 6,250–
ridor
6350

Ve stávajícím stavu nefunkční biokoridor, prostor však umožňuje
migrace fauny. Podél západní větve
MÚK je navržena přeložka biokoridoru, která navede migrující živočichy pod mostní objekt SO 207.
Návrh projektu počítá s vytvořením
cca 20 m pásu dřevinné zeleně,
která bude sloužit jako clona rušivých vlivů stavby.

Při zásahu dojde k vytvoření bariéry, ale zároveň k realizaci biokoridoru, který však bude negativně ovlivněn provozem dálnice (obr. 8).

regionální
biokoridor
RK 903

9,300
Mírné rušení živočichů využívající
(100 m J) dotčený prostor provozem dálnice.

slabý

lokální biocentrum
LBC Strážná
hora

9,650
(okraj)

Zábor stavby se nachází při hranici
biocentra. Možné rušení živočichů
při výstavbě a provozu.

slabý
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Skladebná
část

Křížení
v km

Popis zásahu

Hodnocení vlivu

lokální biocentrum
LBC Nad
farmou

10,400–
10,500
(80 m J)

Mírné rušení živočichů využívající
dotčený prostor provozem dálnice.

slabý

13,850–
lokální bioko- 13,900 +
větvě
ridor
MÚK

Vlivy na biokoridor podél Mírovky
jsou shodné s vlivy na VKP. Přestože bude celý úsek výrazně zastíněn
dvěma mosty, pohyb dotčených
skupin živočichů zde bude nadále
možný. Rušivý prvek však předsta- silný, navržena optimalizační opatvuje MÚK Mohelnice – sever, která ření (odhlučnění podmostí a odděkonektivitu biokoridoru sníží
lení větve MÚK vegetační úpravou)
v rozsahu cca 600 m (cca 40 %
celkové délky). Pohybovat se zde
budou primárně místní populace
živočichů, které si na rušení zvyknou.

lokální bioko16,580
ridor

Vodní tok Újezdka v místech křížení
přemosťuje stávající I/35. V rámci
stavby D35 je navrženo přeložení
Újezdky v délce 200 m. Opevnění
s ohledem na stávající stav téměř
toku kamennou dlažbou do betonu
bez vlivů
je zamýšleno jen pod mostem stejně jako ve stávajícím stavu. Ekologicky-stabilizační funkce toku je
v místech křížení velmi nízká.
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Obr. 8 Přeložka lokálního biokoridoru ÚSES pod mostní objekt SO 207

Významné krajinné prvky
Ekologicko-stabilizační VKP kategorie les bude ve většině případů dotčena lokálně nebo zcela
zanedbatelně. Významněji, ale stále na hranici přijatelnosti, budou ovlivněny VKP vodní tok
a údolní niva. Nejvýznamnější zásah do vodního toku a údolní nivy se týká Mírovky
u Křemačova. Vodoteč bude přemostěna dvakrát dlouhými, avšak poměrně nízkými mostními
objekty. První most převede D35, druhý o cca 250 m níže po toku větve MÚK Mohelnice –
sever. Navržena je i přeložka toku v délce 130 m, která koryto usměrní do vhodného pole mezi
pilíře mostů. Zásah do těchto VKP je výrazně zesílen umístěním rozsáhlé MÚK Mohelnice –
sever, která bude představovat rušivý prvek pro vyskytující se živočichy. Celkové zhodnocení
míry vlivu je uvedeno v tab. 23. Za nevýznamné jsou považovány vlivy na hranici prokazatelnosti, ekologicko-stabilizační funkce nebude při zásahu prakticky dotčena, případně funkce
VKP je již ve stávajícím stavu omezená. Jako lokální jsou definovány vlivy, které v místech
záměru znatelně sníží fungování VKP, nicméně v rámci celku nebude daný vliv patrný. Silné
vlivy prokazatelně omezí většinu funkcí VKP v širším měřítku, je žádoucí přikročit ke zmírňujícím opatřením.
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Pro zmírnění vlivů na migrace živočichů (viz Příloha 2) byla do projektu zapracována optimalizační opatření, která se odráží i v podpoře funkcí VKP. Jedná se primárně o odclonění provozu od okolí mostu (protihlukové stěny, tiché mostní závěry) a minimalizaci zpevnění podmostí
(volba vhodného přirozeného materiálu). Protihlukové clony na římsách mostů zamezí vletu
létajících živočichů podél liliovitých struktur v krajině (doprovodné porosty toků) do prostoru
dálnice, kde jim hrozí nebezpečí při kolizích s dopravou.

Tab. 23 Vyhodnocení vlivů zásahu na VKP
VKP

Křížení
v km

Popis zásahu

Hodnocení
vlivu

les

0,400 a
0,500

Zábor cca 1 ha porostů doprovázející Bílý potok, redukce jižního cípu jinak souvislého porostu. Část porostu je přiřazena k acidofilním bučinám, jejich zábor
lze posoudit jako lokální.

lokální

vodní tok
údolní niva
(Bílý potok)

0,450

Významné zásahy do koryta Bílého potoka nejsou
plánovány. Vodoteč i niva bude přemostěna dvakrát
vhodně dimenzovanými mostními objekty. První most
převede přivaděč I/35, druhý o cca 300 m severně
D35. Pod mosty je navržena přeložka polní cesty.

lokální, navržena optimalizační opatření
(odhlučnění
podmostí)

les

Zábor cca 3,3 ha hospodářského lesa (vesměs uniformní mladé porosty smrku) před hradeckým portá1,170–1,470
lem tunelu. Souvislý porost nebude díky převedení
části trasy tunelem fragmentován.

nevýznamný

les

Zábor cca 12 ha hospodářského lesa před olomouc2,640–4,300 kým portálem tunelu. Souvislý porost nebude díky
převedení části trasy tunelem fragmentován.

nevýznamný

vodní tok
údolní niva
2,840
(přítok Mírovky)
les (ne PUPFL)

Významné zásahy do pravostranného přítoku Mírovky
nejsou plánovány. Trasa D35 překoná zařízlé údolí
toku pomocí rozsáhlého mostního objektu SO 203.
Mezi vnitřními římsami bude několik m široký otvor
(zrcadlo), který zajistí prosvětlení podmostí.

lokální, navržena optimalizační opatření
(odhlučnění
mostu)

Zábor cca 0,15 ha enklávy mladé výsadby smrků a její
4,090–4,135 fragmentace. Ekologicko-stabilizační funkce VKP je
nevýznamný
nízká.
Významné zásahy do drobné tůně nad rybníkem ve
Starém Maletíně nejsou zamýšleny. Dojde však
k zastínění mostním objektem SO 205. Při výstavbě
mostu je riziko havárie a intoxikace vodního prostředí.
Ekologicko-stabilizační funkce VKP je nízká.

lokální,
s ohledem na
stav VKP akceptovatelný

rybník

4,115

rybník

lokální, navržeRušení živočichů využívající rybník pod Jahodnicí pro
cca 50 m J
na optimalizačsvůj vývoj či jako zdroj potravy. Omezeni migrační tras
od km 4,115
ní opatření
obojživelníků mezi vodním a terestrickým prostředím.
(trvalé zábrany)

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

157

„D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK

Křížení
v km

Popis zásahu

vodní tok
údolní niva
(bezejmenný
tok)

4,300

Přeložky ani úpravy drobné periodické vodoteče
(zdrojnice rybníku) nejsou navrženy. Dojde však
k zastínění mostním objektem SO 205. Podél toku byl lokální
zjištěn větší porost křídlatky, při stavební činnosti hrozí
její další expanze.

les

Zábor cca 3,1 ha hospodářského lesa (vesměs uni5,100–5,600 formní mladé porosty smrku), fragmentace cca 1,2 ha
porostu jižně od trasy.

les

Zábor cca 3,3 ha lesního porostu s převahou smrků (v
5,880–6,570 údolí potoků však rostou i listnaté dřeviny), fragmenta- nevýznamný
ce cca 13 ha lesního porostu jižně od trasy.

VKP

Hodnocení
vlivu

nevýznamný

vodní tok
údolní niva
(přítok Jahodné)

6,180

lokální, navržePravostranný přítok Jahodné bude přemostěn pomocí
na optimalizačrozsáhlého mostního objektu SO 207. Zásahy do koryní opatření
ta toku nejsou plánovány. Zpevnění podmostí je uva(odhlučnění
žováno mimo nivu lokálně při opěrách a pilířů.
podmostí)

les

7,080–7,100

Okrajový zábor cca 750 m2 severního cípu souvislého
hospodářského lesního porostu.

nevýznamný

les

8,150–8,300

Zábor cca 1,6 ha hospodářského lesa, oddělení cca
5,3 ha porostu severně od trasy D35.

nevýznamný

les

8,350–8,900

Cca 3 ha zábor ekotonového pásma hospodářského
lesa a louky. Porost formují převážně mladé smrčiny.

lokální

les (ne PUPFL)

9,490

Zábor cca 2 300 m2 severního cípu porostů dřevin.

nevýznamný

les

9,880–
10,000

Okrajový zábor cca 2 500 m2 porostu acidofilní bučiny. lokální

les

10,550–
11,000

Zábor cca 3 ha porostu květnaté bučiny (s ruderalizovaným podrostem). V rámci porostu dojde k redukci
většiny tohoto biotopu.

silný,
s ohledem na
stav biotopu
akceptovatelný

les (ne PUPFL)

11,180–
11,300

Zábor cca 0,6 ha porostů doprovázející Řepovský
potok. Část porostu je přiřazena k jasanovo-olšovému
luhu a hercynským dubohabřinám, jejich zábor lze
v rámci Řepovského potoka posoudit jako lokální.

lokální

11,200

Řepovský potok i jeho údolní niva bude překonána
pomocí rozsáhlé a estakády. Zásahy do vodního toku
nejsou navrženy. Vzhledem k tomu, že dálnice je na
mostě navržena přes 40 m nad korytem toku, závažné
ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce vodního toku
a jeho údolní nivy nelze očekávat.

lokální, navržena optimalizační opatření
(odhlučnění
podmostí)

vodní tok
údolní niva
(Řepovský
potok)
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Křížení
v km

Popis zásahu

Hodnocení
vlivu

vodní tok
údolní niva
(Mírovka)

13,830–
13,900

Nejvýznamnější zábor údolní nivy – cca 13 100 m2
jasanovo-olšového luhu a pásu vlhkého travobylinného porostu. Na jižní část nivy navazuje rozsáhlá stavba MÚK Mohelnice – sever, která bude představovat
rušivý vliv pro faunu využívající daný prostor. Vodoteč
bude přemostěna dvakrát dlouhými, avšak poměrně
nízkými mostními objekty. První most převede D35,
druhý o cca 250 m níže po toku větve MÚK. Navržena
je přeložka toku v délce 130 m, která koryto usměrní
do vhodných polí mezi pilíře mostů. Přeložka je výškově i směrově navázána na stávající koryto. Součástí
je i úprava trasy stávajících ochranných hrází. Příčný
profil koryta je navržen lichoběžníkový se sklonem
svahů 1:1,5 pozvolna navazující na stávající sklon
svahů. V podmostí je navrženo opevnění koryta a
berem těžkou kamennou rovnaninou s vyklínováním.
Mimo most bude koryto včetně břehu a návodních
svahů hrází zpevněno pouze zatravněním. Kromě
fragmentace, zastínění a rušení fauny hrozí při havarijních stavech intoxikace toku (při provozu i výstavbě).

silný, navržena
optimalizační
opatření (odhlučnění podmostí PHS a
oddělení větve
MÚK vegetační
úpravou)

rybník

cca 90 m
Rušení živočichů využívající rybník pro svůj vývoj či
východně od jako zdroj potravy. Omezeni migrační tras obojživelníkm 14,500
ků mezi vodním a terestrickým prostředím.

VKP

vodní tok
údolní niva
(Podolský
potok)

vodní tok
údolní niva
(Újezdka)

lokální, navržena optimalizační opatření
(trvalé zábrany)

15,700

Nové těleso dálnice kříží trasu Podolského potoka
dvakrát. Proto je navrženo přeložit trasu koryta po
západní straně D35. Změna trasy je navržena formou
vodohospodářské úpravy v délce 1220 m. Je navrženo koryto max. hloubky 1 m, které je vedeno
v návaznosti na terénní vlny směrem od původního
vyústění do Újezdky ke stávající trase před prvním
křížením s novým dálničním tělesem.

16,600

Vodní tok Újezdka v místech křížení se záměrem
přemosťuje stávající I/35. V rámci výstavby D35 je
navrženo přeložení Újezdky v délce 200 m. Opevnění s ohledem na
toku kamennou dlažbou do betonu je zamýšleno jen
stávající stav
pod mostem stejně jako ve stávajícím stavu. Ekologic- téměř bez vlivů
ky-stabilizační funkce toku je v místech křížení velmi
nízká.

nevýznamný

Celkem lze vliv zásahu na významné krajinné prvky hodnotit jako mírně negativní, avšak akceptovatelný. K realizaci zásahů do VKP bude nutné zajistit závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody.
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Dřeviny rostoucí mimo les
Hodnocený záměr vyvolá poměrně rozsáhlou potřebu kácení dřevin rostoucích mimo les, na
které se vztahuje ochrana podle § 7 ZOPK. Z velké části se jedná o biologicky méně hodnotné
dřeviny, rostoucí v člověkem silně ovlivněných biotopech, a proto, přes značné množství kácených dřevin lze vliv zásahu na dřeviny rostoucí mimo les hodnotit jako významný, avšak
akceptovatelný. Inventarizace dřevin rostoucích mimo les je obsažena v dendrologickém průzkumu, který je součástí dokumentace pro DÚR, jako příloha F.1.5., na kterou v tomto odkazujeme. V dendrologickém průzkumu je uveden popis dřevin a v situacích je vyznačeno jejich
umístění. V celé délce záměru lze vyloučit, že by kácením pro potřeby záměru byly dotčeny
starší stromy s dutinami a vyšším podílem odumírajícího dřeva, s výjimkou porostů dřevin podél Mírovky u Křemačova. V tomto úseku by se kácení v nevhodném termínu mohlo dotknout
živočichů, užívajících hnízdní dutiny či živočichů, využívajících mrtvé nebo odumírající dřevo.
K ochraně těchto živočichů jsou navržena zmírňující opatření v kapitole D. 5.

Krajinný ráz
Hodnocení míry zásahu stavby na krajinný ráz bylo provedeno ve zvláštním posouzení vlivů
záměru na krajinný ráz (Kavková, 2016), které je součástí dokumentace EIA. Toto hodnocení
se ztotožňuje se závěry výše uvedeného posouzení vlivu záměru na krajinný ráz a přejímá je.
Dále je proto uveden závěr z tohoto posouzení, citujeme:
Trasa dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice otevírá nový dopravní koridor v území, které není
dosud významně fragmentované dopravou. Téměř v celé délce 16,9 km se jedná o novou trasu, v délce
cca 2 km vede v trase stávající I/35. Na začátku a na konci úseku prochází otevřenou mírně zvlněnou
zemědělskou krajinou s poměrně malým zastoupením přírodních prvků. Nicméně vzhledem
k charakteru krajiny a nízké výškové členitosti lze očekávat, že trasa bude v těchto úsecích dobře patrná a bude představovat kontrast v porovnání s okolní krajinou. Ve střední části má krajina členitý reliéf
a jsou zde zastoupeny přírodní prvky. Jde o krajinu harmonickou a maloplošné struktury se zemědělským charakterem. Zde dojde realizací zásahu k poměrně silnému ovlivnění krajinného rázu
a k minimalizaci vlivu bude třeba realizovat vhodné vegetační úpravy, jak vlastního tělesa komunikace,
tak i výsadby v krajinných prvcích navazujících na dálnici.



Z hlediska vlivů na hodnoty přírodní charakteristiky lze záměr hodnotit jako středně silný
až

silný.

Negativní

vliv

je

při

průchodu

lesního

komplexu

Vysokého

vrchu

s nadregionálním biokoridorem, překonání zaříznutého údolí Mírovky a Řepovského potoka.
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Z hlediska vlivů na kulturní charakteristiky má stavba mírný vliv v místě, kde vede v těsné
blízkosti kulturní památky Sloup sousoší Nejsvětější Trojice. Dálnice nenaruší tuto památku, ovlivní však estetickou charakteristiku místa.



Z hlediska vlivů na krajinné dominanty hrad Mírov a kostel v Mohelnici nemá stavba žádný
vliv.



Z hlediska vlivů na harmonické a prostorové vztahy lze vlivy hodnotit jako středně silné až
silné. Zásahy jsou především při průchodu lesním komplexem na začátku úseku, překonáním zaříznutích údolí velkými mostními objekty, při průchodu harmonickou krajinou u
obce Řepová. Prostorové vztahy ovlivní MÚK na zemědělských pozemcích v přehledné
krajině.



Z hlediska nevizuálního působení na krajinný ráz bude mít hodnocený zásah silný vliv na
hlukovou situaci, což bude narušovat charakteristiky krajinného rázu. Působení na čichové vjemy lze očekávat slabé, s ohledem na legislativu a závazky Evropské unie (postupné
nahrazování starších vozidel s nižšími emisním standardy vozidly s vyššími emisními
standardy, přechod k elektromobilitě).

Záměr „Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice“ je navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocen jako přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 ZOPK.
Konec citace.

Flóra a vegetace
Z rostlin bylo v dotčeném území zjištěno několik vzácnějších taxonů, které jsou uvedeny
v Červeném seznamu (Grulich 2012). V lučních porostech u rybníku severně od Maletína byl
ojediněle zaznamenán jestřábník oranžový (Pilosella aurantiaca), jehož autochtonní populace
patří mezi ohrožené druhy (C3). Primárně se jedná o horský druh. Ze zástupců taxonů vyžadujících pozornost (C4a) rostou v lučních společenstvech pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon), divizna jižní (Verbascum chaixii subsp. austriacum), zeměžluč okolíkatá (Centaurium
erythraea) nebo jestřábník hustokvětý (Pilosella densiflora), který roste na všech lučních enklávách v okolí.
V lesních porostech se roztroušeně vyskytuje jedle bělokorá (Abies alba), v nivě Mírovky jilm
vaz (Ulmus laevis) a dymnivka plná (Corydalis solida). Populace zjištěných druhů vzhledem ke
svému rozšíření a charakteru zásahu nebudou ohroženy ani na lokální úrovni, neboť dotčeny
budou spíše okrajově. Rizika vyplývající z ruderalizace území při narušení půdního pokryvu
lze hodnotit jako akceptovatelná. Přesto je v nivě Mírovky u Křemačova vhodné ve vegetační
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sezóně po kolaudaci stavby provést monitoring expanze invazních druhů (hlavně křídlatky)
a v případě jejich neúnosného výskytu navrhnout způsob jejich odstranění.

Fauna
Navržená dálnice prochází z hlediska výskytu živočichů několika hodnotnými biotopy. Jedná
se především o luční porosty mezi Řepovou a Dětřichovem, na které je vázáno několik ochranářsky významných druhů (včetně zvláště chráněných). Tyto taxony jsou často početné
v kulturní krajině, ovšem v posledních letech zaznamenaly výrazný populační úbytek. Významným prostorem z hlediska výskytu fauny je i niva Mírovky u Křemačova a údolí Řepovského potoka. Výstavbou dojde k záboru a fragmentaci většiny luk mezi obcemi Řepová a
Maletín (z pohledu fauny jsou nejcennější louky nad obcí Krchleby a pod vrcholem Jahodnice).
Vliv na luční druhy bezobratlých lze proto posoudit jako silný. Další luční porosty (potenciální
refugia) se nachází jižně od Maletína. Pro zmírnění vlivu stavby lze doporučit část okrajů komunikace osít druhově bohatou luční směsí (viz projekty Suchomelové et al. 2016). Nutné je
však zohlednit regionální (optimálně lokální) druhy rostlin.
Detailní hodnocení vlivů zásahu na jednotlivé skupiny živočichů je uvedeno v příloze 1 (biologický průzkum Ecological Consulting a. s. [Fialová et al., 2018]. Celkově lze hodnotit, že žádný
druh živočicha nebude dotčen mírou, která by vedla k ohrožení jeho lokální nebo regionální
populace. V dalších odstavcích je rozvedeno ovlivnění zjištěných zvláště chráněných živočichů (evidovaných ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.), komplexní shrnutí je v tab. 24.

Bezobratlí:
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta, O) – druh pozorován na většině květnatých porostech. V současnosti v České republice expanduje a je běžným. Podle Horáka et al. (2009)
není aktuálně ohrožen a má potenciál způsobovat zemědělské škody. Larvy se vyvíjí
v nejrůznějším substrátu (např. mrtvé dřevo, půdní substrát, tmavý hnůj, listová padanka). Při
zásahu do květnaté vegetace bude narušen biotop imag a pravděpodobně i larev. Možnost
zasažení jedinců záleží na termínu výstavby. Lze předpokládat, že imaga mohou před nebezpečím plynoucím z výstavby aktivně unikat. Zásah je hodnocen jako lokální a málo významný.
Svižník polní (Cicindela campestris, O) – několik dospělců zjištěno na louce u Dětřichova.
Při zásahu do květnaté vegetace dojde k narušení biotopu imag i larev. Možnost zasažení
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jedinců záleží na termínu stavby. Lze předpokládat, že dospělci mohou před nebezpečím plynoucím z výstavby aktivně unikat. Zásah je hodnocen jako lokální a málo významný.
Střevlík polní (Carabus arvensis, O) – nevyhraněný druh osídlující louky, pastviny, vřesoviště či rašeliniště; v České republice ojedinělý, jen lokálně hojný. Několik jedinců zaznamenáno
na loukách u Dětřichova a Maletína. Druh zastupuje skupinu apterního hmyzu (neschopný
letu), který bude kromě záboru biotopů ovlivněn i jejich fragmentací a vyšší mortalitou na vozovce. To může podnítit vznik rozpolcených lokálních populací, které mohou být více náchylné
k extinkci. Na trase dálnice je ovšem navrženo dostatek vhodných migračních objektů, které
zajistí propojení populací. Ovlivnění lze vzhledem k širším biotopovým nárokům a rozšíření
druhu vyhodnotit jako mírné.
Střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri, O) – nevyhraněný druh vyskytující se na loukách
či pastvinách, na polích a v lesích od nížin do hor. Často lokálně hojný. Několik dospělců nalezeno na loukách u Dětřichova a Maletína. Druh náleží rovněž mezi hmyz neschopný letu, který
bude kromě záboru biotopů ovlivněn i jejich fragmentací a mortalitou na vozovce. To může
podnítit vznik drobných lokálních populací, které mohou být více náchylné k extinkci. Na trase
je však navrženo dostatek migračních objektů (mostů a propustků), které zajistí propojení populací. Ovlivnění lze vzhledem k biotopovým nárokům a rozšíření druhu vyhodnotit jako nevýznamné.
Prskavec menší (Brachinus explodens, O) – lokálně hojný druh na suchých až polovlhkých
biotopech bez zastínění: stepi, pole; nížiny až hory. Několik dospělců nalezeno na louce
u Dětřichova. Při zásahu do květnaté vegetace při stavbě dojde k narušení biotopu dospělců
i larev. Lze očekávat, že imaga mohou před nebezpečím z výstavby aktivně unikat. Zásah je
hodnocen jako lokální a málo významný.
Otakárek fenyklový (Papilio machaon, O) – ubikvitní druh, dospělci se vyskytují jednotlivě,
často na vrcholcích kopců, housenky v zahradách či opuštěných polích (živnou rostlinou jsou
pěstované i planě rostoucí miříkovité rostliny). V teplých oblastech může být i hojný. Na sušší
louce u obce Krchleby byla v květnu 2018 pozorována jedna samice při kladení vajíček. Housenky byly na této louce nalezeny během srpnového průzkumu. Jeden dospělec pozorován
v pásu bylinné vegetace při levém břehu Mírovky. Moravec in Anděl (2016) zaznamenal druh
na loukách u Dětřichova. Otakárky nelze vyloučit z většiny sledovaných lokalit. Při výstavbě
dojde k zásahu do biotopu housenek i dospělců. Možnost zasažení jedinců záleží na termínu
stavby. Lze očekávat, že dospělci mohou před nebezpečím z výstavby aktivně unikat. Vzhle-

Ecological Consulting a. s.
www.ecological.cz

163

„D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK

dem k široké ekologické valenci druhu bude vliv komunikace na populaci otakárka fenyklového
minimální. K zániku lokálních populací nedojde.
Modrásek bahenní (Phengaris nausithous, SO, NT, II a IV) – hygrofilní druh, využívá extenzivní louky se zachovalým vodním režimem, housenky se vyvíjejí na krvavci totenu. V České
republice široce rozšířený v nivách řek (populace patří k nejsilnějším v Evropě). Při průzkumu
zjištěn jedinec v nivě Mírovky (19. července 2018) na krvavci totenu, který se na ploše záboru
vyskytuje pouze roztroušeně (vhodnější lokality byly pozorovány dále po toku směrem
k Mohelnici). Další dvě imaga byla pozorována u rybníka nad Maletínem, kde krvavce rostou
jen vzácně. Limitujícím faktorem výskytu druhu v území je nevhodný termín sečí. Moravec in
Anděl (2016) zjistil na loukách v Dětřichově modráska očkovaného (P. telejus, SO, VU, II
a IV) s podobnou bionomií (vyskytuje se s modráskem bahenním). Louky podél Bílého potoka
byly v roce 2018 plošně pokosené brzy. Oba modrásci se zde ovšem mohou stále vyskytovat.
Modráska očkovaného nelze vyloučit ani z lokalit s prokázaným výskytem modráska bahenního. Vzhledem ke kvalitě dotčených lučních stanovišť a jejich dostupnosti je zásah na oba druhy posouzen jako středně silný. V okolí záměru se však bude nadále nacházet dostatek alternativních biotopů (refugií).
Ohniváček černočárný (Lycaena dispar, SO, II a IV) – hygrofilní až mezofilní druh využívající zejména podmáčené louky, žije i v ruderálních mokřadech (např. strouhy a meliorační kanály), živnou rostlinou housenek jsou širokolisté šťovíky. V posledních letech není přímo ohrožen, naopak výrazně zvětšuje areál rozšíření a osídluje ruderální biotopy (Macek et al. 2015).
Tři imaga byla zaznamenána u rybníku nad Maletínem 19. července a 7. srpna 2018. Výskyt
druhu je možný rovněž v nivě Mírovky a Bílého potoka. Vzhledem k expanzi v posledních letech a biotopovým nárokům lze vlivy na jeho populace druhu posoudit jako lokální a málo významné.
Čmeláci rodu Bombus (O) – dělnice zaznamenány na kvetoucí vegetaci ve všech dotčených
otevřených porostech. Na lokalitě se vyskytují i příležitosti pro hnízda (např. pukliny v zemi
a suti, nory hlodavců). Většina druhů rodu není bezprostředně ohrožena. Čmeláci jsou obtížně
determinovatelnou skupinou; pravděpodobně byli pozorováni zástupci nejběžnějších druhů
v České republice (čmelák zemní Bombus terrestris, skalní Bombus lapidarius, lesní Bombus
sylvarum). V Červeném seznamu je uvedeno 25 druhů (Straka et Bogusch 2017), vesměs se
jedná o stenoekní druhy se specifickými požadavky na biotopy, které se v prostoru výstavby
nenacházejí. Při stavbě dojde k zásahu do potravního i hnízdního biotopu, avšak bez významného dopadu na populace.
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Mravenci rodu Formica (O) – kupovitá hnízda se nacházela ve všech dotčených smrkových
porostech mezi Maletínem a Dětřichovem, pod Skalníkem a u obce Krchleby. V Zábřežské
vrchovině se vyskytuje silná populace těchto mravenců. Lesní mravenci jsou obtížně determinovatelnou skupinou. V Červeném seznamu je evidováno pět druhů (Bezděčka et al. 2017),
v České republice s omezeným výskytem vázaným na typy biotopů, které se v území přímo
dotčeném zásahem nenacházejí. Lokalizace hnízd se v průběhu let často mění. Monitoring
výskytu mravenišť v lesních úsecích by proto měl být proveden před skrývkou půdy. V případě
kolize stavby s kolonií mravenců je na uvážení ekologického dozoru, zda je hnízdo perspektivní a je vhodné jej transferovat na bezpečné místo. Pokud stavební práce budou probíhat
v dostatečné vzdálenosti od (osídlených) hnízd, je pro jejich ochranu dostačující je pouze zabezpečit ohrazením, aby nedošlo k jejich poškození pohybující se technikou. Celkové vlivy na
populace mravenců budou lokální.
Kudlanka nábožná (Mantis religiosa, KO, VU) – nevýhradně xerotermofilní druh, který posledních 10 let expanduje. Kudlanky byly zjištěny na loukách v nivě Řepovského a Bílého potoka a u obce Krchleby. Výskyt druhu na ploše zásahu je pravděpodobný na všech otevřených, lučních i ruderálních biotopech. Při výstavbě může dojít k zásahu především do vývojových stádií (ootéky, první instary) bez negativního dopadu na místní populace. Imaga mohou
před nebezpečím výstavby aktivně unikat. Zásah je hodnocen jako lokální a málo významný.

Obojživelníci:
Skokan zelený (Pelophylax esculentus, SO, NT, V) – převážně vodní, teplomilný druh vyskytující se v pomalu tekoucích i stojatých vodách. Na lokalitě zásahu byl nalezen ve zvodnělé
polní depresi v nivě Mírovky u Křemačova, vyskytuje se i nedaleko v Křemačovských rybnících. Při zásahu dojde k záboru příležitostného biotopu (zvodnělé deprese) jednotek jedinců.
Zásah však primárně omezí migrační prostupnost. Vlivy jsou však minimalizovány navrženými
opatřeními, které byly zahrnuty do projektové dokumentace (viz migrační studie Hykel 2020,
příloha 2)
Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus, KO, NT, V) – převážně vodní, teplomilný druh
vyskytující se v pomalu tekoucích i stojatých vodách, převážně v nižších polohách. Obývá
širokou škálu biotopů, často ve velkých rybnících, řekách, kanálech a jezerech. Zjištěn při prvotních průzkumech v roce 2015 na rybníce nad Maletínem (Vonička in Anděl 2016). Při realizaci zásahu budou dotčeny hlavně migrační trasy. Vlivy jsou dostatečně minimalizovány navrženými opatřeními.
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Skokan štíhlý (Rana dalmatina, SO, NT, V) – typickými místy výskytu jsou světlé listnaté
lesy, louky a křovinaté lokality stepního a lesostepního charakteru. Žije i na velmi suchých
stanovištích značně vzdálených od vody. K rozmnožování využívá stojaté vody různého charakteru, dává přednost mělčím, zarostlým, prohřívaným a čistým vodám. Uváděn je
z Křemačovských rybníků. Předpokládá se proto hlavně ovlivnění migračních tras mezi reprodukčním (vodním) a terestrickým prostředním. Vlivy jsou nicméně minimalizovány navrženými
opatřeními.
Ropucha obecná (Bufo bufo, O, VU) – chladnomilný druh využívající různé typy stojatých
vod (např. rybníky, tůně, požární nádrže). Část životního cyklu tráví v terestrickém prostředí,
které zastupují lesní stanoviště, parky a zahrady. Na území zásahu se vyskytuje ve vazbě
téměř všech vodních nádrží podél trasy. Kromě záboru terestrického biotopu (zahrnuje
i možné letní a zimní úkryty) se očekává i ovlivnění migračních tras mezi reprodukčním
a terestrickým prostředním. Vlivy zásahu jsou dostatečně minimalizovány navrženými opatřeními.
Ropucha zelená (Bufotes viridis, SO, EN, IV) – druh typicky vázaný na stepní ekosystémy.
Díky tomu nachází ideální podmínky v zemědělské krajině. Jako pionýrský druh vyhledává
nově vzniklé, periodické nádrže, často v lidskou činností ovlivněných biotopech. Výskyt je
uváděn z Křemačovských rybníků. Kromě záboru terestrického biotopu, který představuje niva
Mírovky, se očekává i ovlivnění migračních tras. Vlivy jsou však zmírněny navrženými opatřeními, které byly zahrnuty do projektové dokumentace.
Rosnička obecná (Hyla arborea, SO, NT, IV) – druh preferuje otevřená, osluněná stanoviště
v blízkosti menších vodních nádrží s přiléhajícími lučními biotopy a roztroušenými porosty dřevin. Jeden dospělec pozorován v roce 2018 na rybníku pod Jahodnicí. Kromě záboru suchozemského prostředí, které představují luční biotopy okolo rybníka, se očekává i ovlivnění migračních tras. Vlivy jsou však zmírněny navrženými opatřeními, které byly zahrnuty do projektové dokumentace.
Čolek obecný (Lissotriton vulgaris, SO, VU) – vyskytuje se hlavně ve vazbě na listnaté lesy, parky a louky. Rozmnožuje se v menších nádržích, jako jsou lesní rybníčky a v kaluže.
Zjištěn jen při prvotních průzkumech v roce 2015 na rybníce nad Maletínem (Vonička in Anděl
2016). Při zásahu budou dotčeny hlavně migrační trasy mezi reprodukčním (vodním)
a terestrickým biotopem. Vlivy jsou zmírněny navrženými opatřeními, které byly zahrnuty do
projektové dokumentace.
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Obojživelníci nemusí být realizací stavby ovlivněni pouze přímým záborem vodních biotopů,
ale i narušením migračních tras. Z širšího okolí stavby jsou známy další lokality pravidelného
výskytu obojživelníků, mezi kterými (a zimovišti v okolních lesích) probíhají migrace: Při projektové přípravě byly zohledněny požadavky na zmírňující opatření, která zahrnují trvalé migrační bariéry a vhodný materiál zpevnění podmostí. V projektu je rovněž zahrnuta dostatečná
frekvence migračních průchodů (mosty a propustky) o vhodných rozměrech. Riziko vnikání
obojživelníků na stavbu a osídlování zatopených výkopů či kaluží je sníženo navrženými dočasnými bariérami (příloha 2 – migrační studie Ecological Consulting a. s., 2020). V rámci
ochrany obojživelníků bude během stavebních pracích nutná přítomnost ekologického dozoru,
který pro odvrácení nebezpečí jejich zranění či usmrcení bude přijímat potřebná opatření
(např. záchranný transfer). Celkově lze posoudit, že zábory terestrických biotopů jsou lokální,
a že migrační průchodnost stavbou bude zachována.

Plazi:
Ještěrka obecná (Lacerta agilis, SO, VU, IV) – druh obývá především sušší slunečná místa,
kde preferuje nižší bylinná společenstva s malou pokryvností vegetace. Kamenitým
a skalnatým místům, kde není možné vyhledat hluboký úkryt k přezimování, se vyhýbá. Vyskytuje se na okraji lesů, lesních mýtinách, křovinatých stáních, na březích řek i rybníků. Druh byl
na území záměru pozorován v ekotonovém lesa pod Skalníkem, na loukách u obce Krchleby a
v nivě Mírovky. Zdá se, že je v okolí záměru poměrně vzácný (údaje nejsou ani v databázích).
Populace čítající jednotky jedinců bude při realizaci zásahu dotčena záborem a fragmentací
biotopu a snížením migrační prostupnosti územím. Vlivy jsou zmírněny navrženými opatřeními, které byly zahrnuty do projektové dokumentace.
Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara, SO, NT) – druh s vyššími nároky na vlhké a zastíněné
prostředí, často lesní mýtiny a ekotony. Druh nebyl zjištěn při žádném průzkumu, jeho výskyt
dokládá NDOP (lesní a luční porosty u Maletína). Při zásahu bude druh dotčen záborem
a fragmentací biotopu a snížením migrační prostupnosti územím. Vlivy jsou však dostatečně
minimalizovány navrženými opatřeními, které byly zahrnuty do projektové dokumentace.
Slepýš křehký (Anguis fragilis, SO, NT) – druh se vyskytuje v lesích na pasekách,
v křovinatých stráních i na loukách. Na lokalitě byl zjištěn na louce u rybníka pod Jahodnicí.
Podle dostupných údajů se může vyskytovat na vhodných biotopech (louky, okraje polí, mokřady) prakticky v celém území stavby. Při zásahu bude druh dotčen záborem a fragmentací
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biotopu a snížením migrační prostupnosti územím. Vlivy jsou dostatečně minimalizovány opatřeními, které byly zahrnuty do projektové dokumentace.
Užovka obojková (Natrix natrix, O, NT) – obývá různé mokřadní biotopy bez výrazných stanovištních nároků. Druh byl opakovaně pozorován na rybníku pod Jahodnicí. Přítomnost druhu je možná i v ostatních mokřadních lokalitách v okolí záměru. Při výstavbě bude ovlivněn
snížením migrační prostupnosti. Vliv je dostatečně minimalizován opatřeními zahrnující trvalé
naváděcí bariéry či vhodný materiál podmostí.
Užovka hladká (Coronella austriaca, SO, VU, IV) – upřednostňuje suchá, k jihu exponovaná
stanoviště stepního a lesostepního charakteru. Druh nebyl zjištěn při žádném průzkumů, jeho
přítomnost dokládá NDOP (lesní a luční porosty u Maletína). Při realizaci zásahu bude dotčen
záborem a fragmentací biotopu a snížením migrační prostupnosti územím. Vliv je dostatečně
minimalizován opatřeními zahrnující trvalé naváděcí bariéry či vhodný materiál podmostí.
Stejně jako v případě obojživelníků mohou být i plazi dotčeni přímou mortalitou při překonávání komunikace a vnikáním na stavbu. Při projektové přípravě byly zohledněny požadavky na
zmírňující opatření, která zahrnují naváděcí bariéry a vhodný materiál zpevnění podmostí.
Riziko vnikání plazů na stavbu je sníženo navrženými dočasnými bariérami. V projektu je rovněž zahrnuta dostatečná frekvence migračních průchodů (mosty a propustky) o vhodných
rozměrech (příloha 2 – migrační studie Hykel 2020).
V rámci ochrany plazů bude během stavebních pracích nezbytná přítomnost ekologického
dozoru, který pro odvrácení nebezpečí jejich zranění či usmrcení bude přijímat potřebná opatření (např. záchranný transfer). Celkově lze hodnotit, že zábory biotopů plazů budou lokální, a
že migrační průchodnost územím bude zachována.

Ptáci:
Čáp bílý (Ciconia ciconia, O, NT, I) – dva jedinci pozorováni na polích během sklizní v okolí
Mohelnice a Křemačova. Vzhledem k termínu pozorování se nejspíše jednalo o již táhnoucí
ptáky. Čápi pravidelně hnízdí ve východní části Mohelnice, v obci Líbivá a Staré Město
(všechny hnízdní lokality jsou více než 1,5 km daleko od záměru). Při zásahu bude nevýznamně dotčen potravní biotop, který je v krajině široce rozšířený. Zásah je hodnocen jako
lokální až málo významný.
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis, O, VU) – jeden jedinec pozorován v lesním porostu pod
kótou Skalník. Na ploše výstavby mohou hnízdit až dva páry. Při realizaci zásahu pravděpoEcological Consulting a. s.
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dobně zanikne hnízdní i potravní biotop až dvou párů. V cca 50 m páse na obě strany od okraje komunikace bude druh rušen a nebude zde nejspíše využívat ani vhodné biotopy. Vliv je
možno s ohledem na dostupnost refugií v okolí stavby posoudit jako lokální.
Moták pochop (Circus aeruginosus, O, VU, I) – v hnízdní době byl jeden samec pozorován
na polích u Křemačova. V pozdním létě byla jedna samice zaznamenána na poli u Borušova
poblíž plánovaného portálu tunelu (vhodné hnízdní prostředí se zde nachází). Při zásahu může zaniknout hnízdní i potravní biotop až dvou párů. V cca 50 m páse na obě strany od okraje
komunikace bude druh rušen, avšak jeho adaptabilita na tento vliv je vyšší. Zásah lze
s ohledem na dostupnost vhodných biotopů v okolí stavby posoudit jako středně silný
a akceptovatelný.
Koroptev polní (Perdix perdix, O, NT) – pár pozorován v doprovodném porostu Podolského
potoka. Koroptve vyhledávají otevřenou polní krajinu. Při výstavbě může zaniknout hnízdní
i potravní biotop až tří párů. V cca 50 m páse na obě strany od okraje dálnice bude druh rušen, nicméně adaptabilita druhu na tento vliv je vyšší. Míru zásahu lze s ohledem na dostupnost vhodných biotopů v okolí posoudit jako lokální.
Křepelka polní (Coturnix coturnix, SO, NT) – hlasové projevy byly zaznamenány pouze na
louce pod kótou Skalník. Jinde zjištěn nebyl, což může být dáno průběhem počasí během
hnízdní sezóny (sucho) a nevhodným termínem senoseče. Vonička (in Anděl 2016) detekoval
křepelky na loukách u Křemačova, Dětřichova, Krchleb a Maletína. Druh se zde může nadále
vyskytovat. Realizací stavby může dojít k úbytku prostředí cca pro desítku párů. V cca 50 m
páse na obě strany od dálnice bude druh rušen a vhodné biotopy zde bude využívat jen sporadicky. Zásah je hodnocen s ohledem na omezenou dostupnost vhodných lučních biotopů
v okolí jako silný, avšak stále na hranici akceptovatelnosti. Lokální populace budou v území
nadále perzistovat.
Dudek chocholatý (Upupa epops, SO, EN) – raritní pozorování jedince na tahu během srpna v roce 2018 na polní cestě z Borušova (směrem k plánovanému portálu tunelu). Druh
v České republice hnízdí jen v teplých oblastech se starými hnízdními stromy. Vhodné hnízdní
prostředí se v Zábřežské vrchovině nenachází. Možnost praktického ovlivnění lze vyloučit.
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra, O) – jediný samec byl pozorován na skládce větví
na louce pod Skalníkem. Hnízdit zde bude minimálně jeden pár. Vonička (in Anděl 2016) druh
zjistil i u Dětřichova. Při zásahu může zaniknout hnízdní i potravní biotop až dvou párů. Zásah
je posouzen s ohledem na omezenou dostupnost vhodných lučních biotopů v okolí jako silný,
avšak stále na hranici akceptovatelnosti. Lokální populace budou v území nadále perzistovat.
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Krkavec velký (Corvus corax, O) – několik jedinců zahlédnuto při přeletu na konci sezóny
u Křemačova, další krkavci létali nad lesy v okolí Maletína a Krchleb, kde mohou hnízdit až
dva páry. Druh může být ovlivněn pouze potenciálně, a to při vletu do prostoru dopravního
koridoru (např. při hledání potravy v podobě sražených savců). Vzhledem k tomu, že celá dálnice bude oplocená, lze toto riziko považovat za nízké.
Lejsek šedý (Muscicapa striata, O) – zjištěn jen v doprovodných břehových porostech toku
Mírovka u Křemačova. Vonička (in Anděl 2016) druh pozoroval u Dětřichova a Krchleb, kde se
může vyskytovat i v současnosti. V prostoru navržené stavby může hnízdit cca pět až deset
párů, jejichž hnízdní prostředí při výstavbě zanikne. Vliv lze vzhledem k rozšíření druhu vyhodnotit jako lokální.
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos, O) – jeden zpívající samec zjištěn v ekotonu lesa
pod vrcholem Skalník (na ploše záboru). Vonička (in Anděl 2016) druh zaznamenal
u Křemačova, kde se hnízdní podmínky vyskytují i nadále. Záměr se může dotknout až dvou
hnízdních párů. Vliv lze vzhledem k širokému rozšíření druhu v okolí vyhodnotit jako lokální.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio, O, NT, I) – pozorován ve vazbě na rozptýlené křoviny mezi
obcí Krchleby a Maletín. Jeden pár hnízdil u rybníka pod Jahodnicí, další ťuhýci využívali keře
podél Švédské cesty. V prostoru stavby může hnízdit cca pět párů, jejichž hnízdní prostředí při
výstavbě zanikne. V cca 50 m páse na obě strany od dálnice bude druh rušen a vhodné biotopy zde bude využívat jen sporadicky. Zásah je vyhodnocen s ohledem na nižší dostupnost
vhodných lučních biotopů v okolí jako středně silný až silný. Lokální populace budou v území
nadále perzistovat.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica, O, NT) – druh byl pozorován při lovu nad lučními porosty. Hnízdní lokality se nachází na budovách v okolních obcích. Realizace stavby se bude týkat
pouze nevýznamného narušení lovného biotopu.
Žluva hajní (Oriolus oriolus, SO) – druh se ozýval z korun vysokých stromů v nivě Mírovky
u Křemačova a z okraje lesa u obce Krchleby. Vonička (in Anděl 2016) zaznamenal žluvy
u Řepové a Dětřichova. V prostoru stavby mohou hnízdit cca čtyři páry, jejichž hnízdní prostředí při výstavbě zanikne. Vliv je vzhledem k rozšíření druhu hodnocen jako lokální.
S ohledem na ochranu hnízdících ptáků bude mimolesní zeleň kácena od 1. října do
31. března. V nivě Mírovky u Křemačova a Řepovského potoka bude kácení načasováno
s ohledem na potenciální výskyt netopýrů a veverky obecné od 1. září do 31. října. Mimo tento
termín je kácení možné pouze po kontrole stromů ekologickým dozorem. Skrývka půdy proběhne mimo období hnízdění většiny ptáků od 1. září do 30. dubna.
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Savci:
Veverka obecná (Sciurus vulgaris, O) – jedinec zachycen fotopastí v místech navrženého
přemostění Řepovského potoka. Výskyt je možný i v dalších místech s výrazným zastoupením
stromů (např. doprovodné porosty Mírovky u Křemačova). Při kácení porostů dojde k redukci
biotopu výskytu tohoto druhu. Veverky mohou být rušeny výstavbou i provozem dálnice. Zásah lze nicméně posoudit jako akceptovatelný, a to s ohledem na široké rozšíření druhu
a dostupnosti alternativních biotopů v okolí. Pro eliminaci usmrcení jedinců je navrženo kácení
stromů v nivě Řepovského potoka a Mírovky mimo období hibernace a reprodukce – od 1. září
do 31. října. Mimo tento termín je kácení možné pouze po kontrole stromů ekologickým dozorem.
Křeček polní (Cricetus cricetus, SO, IV) – jediná nora nalezena na louce poblíž Bílého potoka přímo v místě záboru (GPS: 49°47'50.653"N, 16°43'38.585"E). Uhynulý jedinec křečka byl
nalezen u polní cesty mezi Křemačovem a Líbivou (v rámci průzkumů úseku silnice I/44 Mohelnice – Vlachov). Lze proto očekávat, že křečci se mohou vyskytovat také na území stavby
na polích u Mohelnice a Křemačova. Distribuce křečků v krajině závisí hlavně na jejich populačních cyklech a zemědělském hospodaření (vysazených plodinách). Kvantifikaci potenciálně
dotčených jedinců je proto obtížné stanovit. Při realizaci záměru může být jejich výskyt zcela
odlišný, nicméně k zásahu do stávajícího biotopu křečka dojde. Na lokalitě výskytu v nivě Bílého potoka v km 0,280–0,550 je vhodné nejpozději tři měsíce před skrývkou půdy odstranit
travnatou vegetaci vláčením, případně udržovat nízký trávník pravidelným sečením. Nejvhodnější je zahájit toto opatření během března až dubna (zcela nevhodný je květen až srpen).
Hlavním cílem tohoto opatření je snížení atraktivity dotčených ploch pro osídlení křečky. Takové území nebude poskytovat křečkům dostatek úkrytů, tudíž dojde k jejich spontánnímu opuštění připravených ploch. Riziko usmrcení jedinců při skrývce půdního krytu bude tímto významně minimalizováno. Dané opatření by nemělo být zahajováno v hlavním reprodukčním
období křečků během měsíců květen až červen, kdy už je vegetace (polní kultura) rozvinuta, a
křečci se zde již vyskytují. V této době samice vychovávají mláďata a osídlené nory již nejsou
schopny opustit. Na této lokalitě a v místech možného výskytu v km 13,700–14,700 lze navrhnout provedení skrývky ornice od 1. září do 30. dubna – po ukončení rozsídlování mláďat narozených na konci sezóny. Lze předpokládat, že při konfliktu výstavby s křečky mimo období
hibernace budou dotčení jedinci aktivně unikat z dosahu nebezpečí. Navržená opatření považujeme za účelnější a šetrnější než jedince primárně odchytá-vat a transferovat do nového
prostředí, ve kterém nemají stabilní úkryty a jsou tak snadnou kořistí predátorů. V případě nutEcological Consulting a. s.
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nosti může tuto činnost provádět ekologický dozor stavby do předem při-pravených míst, ideálně v rámci stejných polních bloků. Kromě záboru a fragmentace prostředí bude druh dotčen
snížením migrační prostupnosti, avšak projekt počítá s dostatečným množstvím migračních
objektů (viz migrační studie v příloze 2 – Hykel 2020). Míru zásahu lze s ohledem na dostupnost polních a lučních biotopů v okolí posoudit jako lokální.
Vydra říční (Lutra lutra, SO, NT, II a IV) – druh zachycen fotopastí v místech zamýšleného
přemostění Mírovky a Řepovského potoka. Toky jsou zřejmě součástí migrační trasy za potravou na přilehlé rybníky (v Řepové, Křemačovský rybník), neboť rybí osádka (potenciální potrava) je v nich omezená. Při ichtyologickém průzkumu Fialové et al. (2018) byly ryby menších
velikostních kategorií odloveny hlavně pod jezem nedaleko Křemačovských rybníků, výše po
toku se vyskytují méně. Zásahem dojde proto hlavně k ovlivnění migrační trasy. Projekt však
při přemostění vodotečí počítá s dostatečně světlými podchody. Řepovský potok bude dotčen
jen minimálně, neboť dálnice zde vede více než 40 m nad korytem. Podmostí objektů přes
Mírovku zahrnují suché postranní bermy z vhodného přírodního materiálu (kamenná rovnanina s vyklínováním). Migrační profil nebude významně ovlivněn ani při výstavbě, protože vydry
se podél toků pohybují hlavně v noci, kdy bývá na staveništi klid.
Podle nové koncepce AOPK ČR řešící migrační prostupnost krajinou jsou některé dotčené
plochy vymezeny jako biotop zvláště chráněných druhů velkých savců – medvěd hnědý (Ursus arctos, KO, CR, II a IV), rys ostrovid (Lynx lynx, SO, EN, II a IV), vlk obecný (Canis
lupus, KO, CR, IV) a los (Alces alces, SO, CR). Uvedené druhy mají značné nároky na volný
pohyb v krajině a často migrují na velké vzdálenosti. Bez funkčního propojení jejich populací
není v České republice možná jejich dlouhodobá persistence. Migrace druhů přes dotčené
území lze považovat za vzácné či ojedinělé. Vzhledem k recentním údajům o výskytu lze jednoznačně vyloučit pohyb medvěda hnědého, který se v současnosti vyskytuje jen na československém pomezí. Méně pravděpodobné, avšak výhledově reálné, jsou i migrace vlka
obecného, u kterého zatím nedošlo k propojení karpatských a západních populací. Naopak
možné (nebo prokázané) jsou migrace rysa ostrovida a losa evropského. Ze Zábřežské vrchoviny pochází několik údajů o výskytu rysa (NDOP). Nejbližší populace jsou na Králickém
Sněžníku, v Jeseníku, Oderských vrších a Moravském krasu. V dotčeném území je možný
pohyb losů při dálkových migracích z Polska směrem na jih (druh byl podle NDOP pozorován
na Svitavsku a Olomoucku).
Doporučení zpracovatele hodnocení k nezbytnosti podání žádosti o výjimku ze zákazů
u zvláště chráněných druhů živočichů dle ustanovení § 56 ZOPK jsou uvedena v následující
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tab. 24. Udělení výjimky a event. stanovení zmírňujících opatření jsou na správní úvaze orgánu ochrany přírody, pro který je toto hodnocení jedním z podkladů.
Škodlivý zásah není uvažován pouze u dudka chocholatého (Upupa epops), vlaštovky obecné
(Hirundo rustica) a krkavce velkého (Corvus corax), kteří se na území zásahu vyskytují bez
výrazné biotopové vazby. U zvláště chráněných druhů velkých savců je na zvážení orgánu
ochrany přírody, zda je nutné pro realizaci zásahu povolit výjimku (metodika AOPK ČR 2020).
Pro zmírnění či vyloučení vlivů na chráněné živočichy jsou v kapitole D. 5. navržena opatření.

Tab. 24 Vlivy na zvláště chráněné živočichy
Taxon

Kat.

Dotčeno jedin- Hodnocení
ců
vlivu

Výjimka
§ 56

Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)

O

stovky

nevýznamný

ano

Svižník polní (Cicindela campestris)

O

stovky

nevýznamný

ano

Střevlík polní (Carabus arvensis)

O

stovky

nevýznamný

ano

Střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri)

O

stovky

nevýznamný

ano

Prskavec menší (Brachinus explodens)

O

stovky

nevýznamný

ano

Otakárek fenyklový (Papilio machaon)

O

desítky

lokální

ano

Modrásek bahenní (Phengaris nausithous)

SO

desítky

lokální

ano

Ohniváček černočárný (Lycaena dispar)

SO

desítky

lokální

ano

Čmeláci rodu Bombus

O

tisíce

nevýznamný

ano

Mravenci rodu Formica

O

tisíce

nevýznamný

ano

Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)

KO

stovky

lokální

ano

Skokan zelený (Pelophylax esculentus)

SO

jednotlivci –
desítky

Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus)

KO

jednotlivci

Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

SO

jednotlivci

Ropucha obecná (Bufo bufo)

SO

desítky

Ropucha zelená (Bufotes viridis)

SO

jednotlivci

Rosnička obecná (Hyla arborea)

SO

jednotlivci

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris)

SO

jednotlivci

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

SO

desítky

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)

SO

jednotlivci

Slepýš křehký (Anguis fragilis)

SO

jednotlivci
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ano
Vlivy spočívají
hlavně
v omezení
migrací. Zásah
je s ohledem
na přijmutí
navržených
opatření akceptovatelný.

ano
ano
ano
ano
ano
ano

Zábory biotopů ano
jsou posouzeny
ano
jako lokální.
Ostatní vlivy
spočívají hlav- ano
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SO

Dotčeno jedin- Hodnocení
ců
vlivu
ně v omezení
jednotlivci
migrační prostupnosti.
jednotlivci

ano

Čáp bílý (Ciconia ciconia)

O

jednotlivci

nevýznamný

ano

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

O

dva hnízdní
páry

lokální

ano

Moták pochop (Circus aeruginosus)

O

dva hnízdní
páry

lokální

ano

Koroptev polní (Perdix perdix)

O

tři hnízdní páry

lokální

ano

Křepelka polní (Coturnix coturnix)

SO

deset hnízdních
silný
párů

ano

Dudek chocholatý (Upupa epops)

SO

náhodný výskyt bez vlivu

–

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

O

dva hnízdní
páry

silný

ano

Krkavec velký (Corvus corax)

O

přelety jednotlivců

bez vlivu

–

Lejsek šedý (Muscicapa striata)

O

pět až deset
párů

lokální

ano

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

O

dva hnízdní
páry

lokální

ano

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

O

čtyři hnízdní
páry

středně silný –
silný

ano

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

O

přeletující jedinci

bez vlivu

–

Žluva hajní (Oriolus oriolus)

SO

pět hnízdních
párů

lokální

ano

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

O

jednotlivci

lokální

ano

Křeček polní (Cricetus cricetus)

SO

jednotlivci –
desítky

lokální

ano

Vydra říční (Lutra lutra)

SO

potravní teritorium

dočasný, lokálano
ní

medvěd hnědý (Ursus arctos),

KO

–

rys ostrovid (Lynx lynx)

SO

příležitostné
migrace

vlk obecný (Canis lupus)

KO

–

los (Alces alces)

SO

příležitostné
migrace

Snížení migrační prostupnosti.
S ohledem na
dostatek migračních objektů je vliv akceptovatelný

Taxon

Kat.

Užovka obojková (Natrix natrix)

O

Užovka hladká (Coronella austriaca)

Výjimka
§ 56
ano

–
ano
–
ano

Vysvětlivky:
Kat. – kategorie zákonné ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.:
O – Ohrožený druh
SO – Silně ohrožený druh
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KO – Kriticky ohrožený druh
Dotčeno jedinců – předpokládaný počet dotčených jedinců při výstavbě
Výjimka § 56 – doporučení zpracovatele hodnocení pro podání žádosti o výjimku ze zákazů u zvláště
chráněných druhů dle ustanovení § 56 ZOPK

Migrační propustnost
Celkově lze konstatovat, že migrační průchodnost pro volně žijící živočichy bude zachována;
součástí projektu jsou dostatečně světlé mostní objekty a tunel, které odpovídajícím způsobem zajistí převedení hlavních migračních tras. Zcela dostatečná je i frekvence objektů, která
je v migračně významném území několik stovek m až nanejvýš jednotek km (i pro savce
s nejvyššími nároky na parametry migračních objektů). To je podmíněno primárně morfologií
terénu, neboť trasa musí pomocí vysokých a dlouhých mostů (nebo estakád) překonat četná
hluboká údolí a převýšení. Nejvýznamnějším migračním objektem po realizaci dálnice bude
tunel Maletín o celkové délce 1 313 km, který komunikaci převede pod povrchem spojitého
lesnatého území. Vlivům na prostupnost krajinou po realizaci zásahu je věnována detailní migrační studie, která je přílohou 2 tohoto hodnocení (Ecological Consulting a. s., 2020).

Památné stromy
Vzhledem k tomu, že se všechny památné stromy nacházejí v bezpečné vzdálenosti od území
dotčeného zásahem a nebudou zásahem nijak dotčeny, je možno významný vliv zásahu na
památné stromy vyloučit (viz kapitola C. 2).

Zvláště chráněná území
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění na straně jedné a k charakteru nejbližších
zvláště chráněných území (především z hlediska předmětů ochrany) na straně druhé je negativní vliv záměru na předměty ochrany zvláště chráněných území vyloučen (viz kapitola C. 2)

D. 4. Pořadí variant zásahu z hlediska míry negativního ovlivnění chráněných
zájmů
jsou-li zpracovány a je-li možné jejich pořadí stanovit
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Záměr „D35 Staré Město – Mohelnice DÚR“ byl zpracován bez variant. Varianty řešení dálnice
D35 v úseku Staré Město – Mohelnice byly posouzeny v rámci příslušných posouzení SEA,
zejména SEA Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, a v rámci posouzení vlivů záměru
„Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice (v Informačním systému EIA na portálu CENIA
pod kódem MZP162). Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí vydalo Ministerstvo životního prostřední dne 29. ledna 2018 pod č. j.
MZP/2017/710/1357.

D. 5. Návrh opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy
nebo jeho zmírnění, nelze-li ho zcela vyloučit, nebo návrh náhradních opatření ke kompenzaci negativního vlivu, včetně návrhu následného monitoringu negativních vlivů zásahu na chráněné zájmy a návrh
způsobu jejich vyhodnocování, lze-li taková opatření s ohledem na charakter dotčeného chráněného
zájmu stanovit

Negativní vliv zásahu se nejvíce dotkne živočichů, včetně živočichů zvláště chráněných. Negativní vliv zásahu je možno zmírnit též vhodnými organizačními opatřeními, jako je například
odpovídající načasování prací nebo přizpůsobením postupů organizace výstavby.

Navrhují se tato opatření:
1) Během výstavby ustanovit odborně způsobilou osobu jako ekologický dozor (držitele
autorizace k provádění hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i ZOPK, nebo osobu
s dlouholetou praxí v oboru). Tato osoba bude po dobu stavby zajišťovat plnění zájmů
ochrany přírody dle ZOPK, zejména bude operativně přijímat opatření pro odvrácení
nebezpečí zranění nebo usmrcení zvláště chráněných druhů obratlovců a také dohlédne na realizaci navržených zmírňujících opatření.
2) Termín skrývky půdního krytu omezit na období od 1. září do 30. dubna. V tomto období je nejmenší riziko zasažení rozmnožujících zvláště chráněných živočichů.
3) Na lokalitě nálezu nory křečka polního (Cricetus cricetus) v km 0,28–0,55 nejpozději tři
měsíce před skrývkou půdy odstranit travnatou vegetaci vláčením, případně zde udržovat nízký trávník pravidelným sečením. Nejvhodnější je zahájit toto opatření během
března až dubna (zcela nevhodný je květen až srpen, období hlavní reprodukce). Cílem tohoto opatření je připravit lokalitu na skrývku a minimalizovat přímé vlivy na populaci křečka polního.
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4) S ohledem na ochranu hnízdících ptáků bude mimolesní zeleň kácena od 1. října do
31. března. V nivě Mírovky u Křemačova a Řepovského potoka bude kácení načasováno s ohledem na výskyt veverky obecné (a potenciálně netopýrů) od 1. září do 31.
října. Mimo tento termín je kácení možné pouze po kontrole stromů ekologickým dozorem.
5) Na ploše zásahu podél Mírovky u Křemačova (49.788216N, 16.895050E) a v blízkosti
křížení trasy s bezejmenným tokem pod SO 205 (49.807805N, 16.777009E) odborně
odstranit porosty křídlatky (Reynoutria sp.). V nivě Mírovky u Křemačova provést ve
vegetační sezóně po kolaudaci stavby monitoring šíření invazních druhů a v případě
jejich neúnosného výskytu navrhnout způsob jejich odstranění.
6) Při výstavbě nezasahovat do drobné tůně v km 4,115 (49.807547N, 16.774577E).
7) Před zásahem do půdy v lesních úsecích u Maletína a Dětřichova u Moravské Třebové
provést monitoring výskytu kolonií mravenců rodu Formica. V případě kolize stavby
s kolonií mravenců je na uvážení ekologického dozoru, zda je hnízdo perspektivní a je
vhodné jej transferovat na bezpečné místo. Pokud stavební práce budou probíhat
v dostatečné vzdálenosti od (osídlených) hnízd, je pro jejich ochranu dostačující je
pouze zabezpečit ohrazením, aby nedošlo k jejich poškození pohybující se technikou.
8) Po celou dobu stavby zajistit průběžnou kontrolu výkopů a stavebních jam a případně
provádět záchranný transfer náhodně napadaných živočichů, zvláště obojživelníků
a plazů, mimo prostor stavby. Stavební rýhy a jámy trvale zajistit proti úhynům živočichů. Vhodně je tvarovat nebo opatřit takovými prvky (např. vhodně umístěný dřevěný
poval), které umožní samovolný únik obojživelníků, plazů, apod.
9) Veřejné osvětlení, osvětlení portálů tunelu Maletín a event. jiné osvětlení komunikací
v rámci záměru řešit tak, aby nebyla osvětlována horní hemisféra okolního prostoru,
aby vyzařovaná teplota chromatičnosti (barevná teplota světla) byla nižší než 3 800 K
a zastoupení modré složky spektra bylo co nejnižší.
10) S ohledem na ochranu krajinného rázu nepoužívat na povrchu vertikálních struktur
(protihlukové stěny, ochranné sítě/bariéry proti střetům ptáků s vozidly, mostní pilíře,
zárubní stěny, opěrné stěny apod.) lesklou a/nebo hladkou úpravu. Doporučuje se volit
nenápadné odstíny barev, přednostně odstíny šedé nebo hnědé barvy. To vše
s výjimkou všech objektů či aplikací, plnících výstražnou nebo informační úlohu.
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Opatření na optimalizaci záměru vzhledem k migrační prostupnosti
V rámci projektové přípravy byla průběžně optimalizována technická řešení objektů, zajišťujících migrační prostupnost stavbou. S ohledem na průchod fauny byly konzultovány parametry
a odhlučnění mostních objektů, povrch podmostí, možnosti umístění přeložek komunikací
a jejich povrch. Navržena byla opatření na ochranu ptáků a netopýrů, oplocení a naváděcí
trvalé bariéry pro menší obratlovce. V dalším stupni projektové dokumentace je vhodné se
zaměřit na vegetační úpravy, instalaci úkrytů a naváděcích prvků do podmostí nebo na rozsah
dočasných bariér. Navrhují se tato opatření (jsou již zapracována do projektové dokumentace):

11) Mostní objekty přes migrační trasy SO 201.v, 202–210, 212 a 231–233 budou
z důvodů redukce nárazového hluku od projíždějících vozidel opatřeny tichými mostními závěry.
12) Mostní objekty přes významné migrační trasy SO 203, 204, 206, 208–210, 212, 231 a
232 budou odcloněny neprůsvitnými protihlukovými stěnami o min. výšce 2 m.
13) Skleněné protihlukové stěny (či jiné větší skleněné plochy) budou opatřeny z vnější
strany svislou povrchovou úpravou (ideálně pískováním) vertikálními pruhy o šíři min.
2,5 cm v max. rozteči 12 cm (podle TP č. 104 Protihlukové clony pozemních komunikací).
14) Vertikální struktury (zdi, podpěry, panely, apod.) nebudou opatřovány hladkou a/nebo
lesklou povrchovou úpravou, zejména tehdy, pokud by mohla zrcadlit okolní vegetaci.
To vše s výjimkou struktur plnících současně výstražnou nebo informační úlohu.
15) Povrch komunikací v úseku pod mosty převádějící migrační trasy (vesměs přeložky
polních a lesních cest) SO 151, 153, 154, 157, 158, 159, 161 a 162.1., bude ideálně
zcela nezpevněný nebo budou využity materiály s vyšším potenciálem začlenění do
prostředí (štěrkodrť, minerální beton, recyklát, kalený štěrk).
16) Břehy retenčních a usazovacích nádrží budou mít pozvolný sklon břehů, čímž nebudou
pastí pro vnikající drobné živočichy.
17) Vnější strana větve V2 MÚK Mohelnice sever mezi mostními objekty SO 212 a 231 bude v rámci vegetačních úprav osázena hustou stromovou a keřovou vegetací, která
odcloní koryto Mírovky od rušivých vlivů dopravy.
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18) K oplocení stavby bude využito pletivo se silnějšími dráty a pevnými spoji. V lesních
úsecích s výskytem velkých savců v km 2,700–4,000 a 5,000–6,600 bude oplocení vysoké 2,2 m. Mimo tyto úseky je dostačující výška oplocení 1,8 m. Ploty nesmí živočichy
odtahovat od migračních cest a bránit k přístupu na migrační cestu. Oplocení musí být
navrženo tak, aby zvěř na migrační objekt navádělo.
19) Trvalé naváděcí bariéry budou vybudovány v úseku vedení trasy podél rybníku pod
Jahodnicí u Maletína cca v km 3,430–4,000 a na větvi V4 MÚK mezi mostem SO 232
a km dálnice cca 14,250. Trvalé zábrany budou nainstalovány bezprostředně při vnější
straně oplocení. Výška bariéry bude min. 40 cm. Bariéra bude zabezpečena tak, že
bude pro drobné obratlovce nepřekonatelná (speciální profilování – ohnutí horní části
proti tahu živočichů) a bude plynule navazovat na otvory mostů a propustků.
20) Předběžný návrh dočasných bariér při výstavbě je oboustranně v km 0,300–0,550,
2,700–4,000, 5,100–6,450, 10,700–11,300, prostor MÚK od silnice III/31521 –
km 14,700. V úsecích rybníku pod Jahodnicí u Maletína a Křemačovských rybníků je
vhodné využít pravidelných transferů pomocí odchytových nádob. Přesný rozsah dočasných zábran je vhodné stanovit při předání stavby zhotoviteli za účasti ekologického dozoru.
21) Před vtokem do propustků nenavrhovat usazovací jímky s kolmými stěnami. Tyto jímky
jsou pastí pro drobné živočichy. Není-li to možné, musí být jímka vybavena únikovou
cestou, k jejíž konstrukci bude použito vhodných materiálů.
22) Vyústění propustků musí být bezbariérová, bez překážek vyšších než 0,1 m. Vyústění
propustků je nezbytné navrhnout vně zaploceného prostoru.
23) Propustky řešit v jednotném sklonu tak, aby nevznikala trvale zatopená místa.
24) U propustků určených k migraci živočichů vyplnit dno přírodním materiálem (písek,
kameny, zemina).
25) Pro snížení rušivých vlivů dálnice na migrační profil nad tunelem Maletín bude osvětlení vjezdů směřováno mimo prostor plání nad portály.
26) Dálnice bude jako preventivní opatření před vnikáním větších druhů živočichů na vozovku oplocena. Oplocení bude opatřeno malými oky (max. 25 x 50 mm) a zapuštěno
dostatečně hluboko do země kvůli možnému podhrabání. Zásadou pro umístění oplocení je zajištění minimálně dvou metrového pásu bez vzrostlé vegetace na obou stranách plotu tak, aby byl plot pro živočichy jasně viditelný a rozeznatelný. Prostor mezi
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oplocením a vozovkou by měl být bez výsadeb dřevin. Oplocení musí být důkladně navázáno na všechny migrační objekty i mosty.

Upozornění na vybrané zákonné povinnosti
1) Stavebník si musí, dle ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK, opatřit závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody k zásahu, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného
krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.
2) Pro kácení dřevin rostoucích mimo les si musí stavebník obstarat povolení ke kácení
dle ustanovení § 8 ZOPK. Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení
kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické
újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
3) V případě nepředvídaného paleontologického nálezu musí stavebník postupovat ve
shodě s ustanovením § 11 ZOPK a s ustanovením § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.
4) K umístění a povolení stavby, neboť by mohla dle závěrů tohoto hodnocení, jakožto
i zvláštního hodnocení vlivu na krajinný ráz, které je součástí dokumentace EIA záměru, snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody dle
ustanovení § 12 odst. 2 ZOPK.
5) Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu velkého rozsahu ve smyslu ustanovení § 2
písm. f) vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, je zákonnou povinností uživatelů závadných látek (dodavatelů stavby) zpracovat písemný dokument podle ustanovení § 39
odst. 2 písm. a) vodního zákona (havarijní plán) a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.

D. 6. Porovnání míry negativního vlivu zásahu
bez realizace opatření k vyloučení, zmírnění nebo ke kompenzaci negativního vlivu s mírou negativního vlivu
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Vliv zásahu bez realizace opatření k vyloučení, zmírnění nebo ke kompenzaci negativního
vlivu zásahu lze hodnotit jako mírně negativní na zájmy chráněné dle § 67 ZOPK.
Díky tomu, že varianty řešení dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice byly posouzeny
v rámci příslušných posouzení SEA, zejména SEA Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje, a v rámci posouzení vlivů záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice“, tj.
v rámci procesu EIA, je posuzovaný zásah umístěn tak, že jeho negativní vliv na zájmy chráněné dle § 67 ZOPK je minimalizován.
V Informačním systému EIA na portálu CENIA posouzení vlivů záměru „Dálnice D35 v úseku
Staré Město – Mohelnice“ vedeno pod kódem MZP162. Souhlasné závazné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydalo Ministerstvo životního prostřední dne 29. ledna 2018 pod č. j. MZP/2017/710/1357.
Trasa vede v dostatečné vzdálenosti od zvláště chráněných území, památných stromů, přírodních parků, jeskyní a jiných krasových jevů, přechodně chráněných ploch, území chráněných podle mezinárodních úmluv a vliv zásahu na tyto zvláště chráněné zájmy lze vyloučit.
Vliv zásahu na přírodní a přírodně blízké biotopy je malý, neboť důvodu je plocha dotčených
přírodních a přírodě blízkých biotopů malá a jedná se vesměs o přírodní či přírodě blízké biotopy málo reprezentativní, značně degradované, často na přechodu k biotopům silně ovlivněným (tedy formace X), jejichž význam v regionálním měřítku je malý. Naprostá většina přímých
vlivů zásahu probíhá na plochách biotopů silně ovlivněných člověkem, jako jsou intenzivně
obdělávaná pole (X2) nebo urbanizovaná území (X1), a tedy jejich dopad na zájmy chráněné
dle § 67 ZOPK je minimální.
Vliv zásahu na živočichy a rostliny je poměrně malý, vzhledem k tomu, že relativně malé jsou
vlivy zásahu na přírodní a přírodě blízká stanoviště. Vzhledem ke specifikům trasy, jako je
tunel Maletín, dlouhý 1 313 m, a hluboká údolí, napříč překlenutá vysokými mosty, je vliv záměru (na rozdíl od jiných úseků dálnic) na migrační prostupnost malý. Vlivem přesunu velké
části, zejména nákladní, dopravy ze stávající silnice I/35 na dálnici D35 lze dokonce očekávat
v rámci kumulativního vlivu mírné zmírnění negativních vlivů souběžného úseku silnice I/35
jako migrační bariéry, a to přesto, že lze očekávat celkové zvýšení intenzity dopravy v území
(jednak v souvislosti s přesunem části dopravy z D1 na D35/D11, jednak s obecným zvýšením
dopravní zátěže v souvislosti s ekonomickým rozvojem Polska a Pobaltí a dále i ve spojení
s připravovaným napojením na dálnici D46 v MÚK Staré Město).
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D. 7. Závěr hodnocení
z hlediska závažnosti vlivu zásahu včetně konstatování, zda a v jaké míře zásahem dojde k ovlivnění
chráněných zájmů

Z hlediska závažnosti vlivu zásahu lze vliv zásahu hodnotit jako mírně negativní na zájmy chráněné dle § 67 ZOPK, a to v míře přijatelné.
Jednotlivé varianty trasy dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice byly posouzeny
v rámci příslušných posouzení SEA, zejména SEA Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje, a v rámci posouzení vlivů záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice“ na
životní prostředí (proces EIA) a byla zvolena varianta, jejíž negativní vlivy na zájmy chráněné
dle § 67 ZOPK byly minimalizovány na přijatelnou míru. Z tohoto důvodu toto hodnocení je
provedeno pro jedinou variantu.
V Informačním systému EIA na portálu CENIA posouzení vlivů záměru „Dálnice D35 v úseku
Staré Město – Mohelnice“ vedeno pod kódem MZP162. Souhlasné závazné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydalo Ministerstvo životního prostřední dne 29. ledna 2018 pod č. j. MZP/2017/710/1357.
Trasa hodnoceného úseku dálnice D35 vede v dostatečné vzdálenosti od zvláště chráněných
území, území chráněných podle mezinárodních úmluv, památných stromů, přírodních parků,
jeskyní a jiných krasových jevů, přechodně chráněných ploch a vliv zásahu na tyto zvláště
chráněné zájmy lze vyloučit.
Vliv zásahu na přírodní a přírodně blízké biotopy je malý, a to především z toho důvodu, že je
plocha přímo dotčených přírodních a přírodě blízkých biotopů malá a jedná se vesměs o přírodní či přírodě blízké biotopy málo reprezentativní, značně degradované, často na přechodu
k biotopům silně ovlivněným (tedy formace X) a jejich význam v regionálním měřítku je malý.
Naprostá většina ploch, přímo dotčených zásahem, leží v urbanizovaném území (biotop X1),
na plochách intenzivně obhospodařovaných polí (biotop X2) nebo intenzivně obhospodařovaných luk (biotop X5).
Přírodní a přírodě blízké biotopy jsou kromě přímých vlivů ohroženy šířením invazních druhů.
V průběhu stavebních a montážních prací je nutno přijmout opatření, která zabrání šíření invazních druhů, zejména v souvislosti s pohyby objemů stavebních materiálů a zeminy.
V případě vzniku nových ložisek výskytu invazních druhů je žádoucí tyto druhy okamžitě odstranit.
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Zásah bude mít mírně negativní vliv na významné krajinné prvky „ze zákona“ a to v kategorii
les, vodní tok a údolní niva. Potenciálně může být negativně ovlivněn i VKP v kategorii rybník.
Registrované významné krajinné prvky nebudou zásahem nijak dotčeny.
VKP „vodní tok“ a „údolní niva“ budou dotčeny přímo záborem poměrně malých ploch a přeložkou koryta vodního toku Mírovka v délce 130 m. Nepřímo budou ovlivněny zasolováním
prostředí následkem zimní údržby vozovek, zvýšením rozkolísanosti vodních průtoků odtokem
srážkových vod z vozovek, a místně i zastíněním a rušením živočichů. Relativně významněji
budou dotčeny VKP „vodní tok“ a „údolní niva“ v oblasti křížení s Mírovkou u Křemačova, kde
bude oba druhy VKP křížit jak vlastní objekt dálnice D35, tak i větve MÚK Mohelnice-sever.
Významný krajinný prvek „rybník“ nebude ovlivněn přímými vlivy, nýbrž nepřímo, následkem
rušení a omezení migračních tras obojživelníků.
Plošně největší zábor bude významného krajinného prvku „les“, avšak naprostou většinu záboru VKP „les“ bude činit zábor lesních kultur s nepůvodními jehličnatými dřevinami (biotop
X9A), jejichž ekologicko-stabilizační funkce je malá. Dále budou přímo dotčeny relativně malé
plochy acidofilních bučin a květnatých bučin. Nepřímý vliv zásahu bude spočívat v zasolování
prostředí následkem zimní údržby vozovek a místy i v zastínění.
Zásah si vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, avšak v relativně malém rozsahu, neboť
většina kácení dřevin se uskuteční na lesních pozemcích (PUPFL).
Inventarizace dřevin rostoucích mimo les je obsažena v dendrologickém průzkumu, který je
součástí dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) jako příloha F.1. 5. V celé délce záměru
lze vyloučit, že by kácením pro potřeby záměru byly dotčeny starší stromy s dutinami a vyšším
podílem odumírajícího dřeva, s výjimkou porostů dřevin podél Mírovky u Křemačova, kde by
se kácení v nevhodném termínu mohlo dotknout živočichů, užívajících hnízdní dutiny či živočichů, využívajících mrtvé nebo odumírající dřevo. K ochraně těchto živočichů jsou navržena
zmírňující opatření v kapitole D. 5.
Zásah mít mírně negativní vliv na krajinný ráz. Tento zásah bude menší, než v jiných srovnatelných úsecích dálnic z důvodu specifických podmínek hodnoceného úseku. Díky relativně
dlouhému tunelu Maletín (délka 1 313 m) a dlouhým zářezům nebude značná část trasy pohledově exponována. V místech, kde bude trasa překonávat hluboká údolí vysokými mosty,
nejsou vedeny žádné frekventované komunikace ani turistické cesty a nejsou zde ani významná výhledová místa. Pohledově nejexponovanější bude přemostění Řepovského potoka.
Zásah nebude mít žádný vliv na přírodní parky, vzhledem k relativně velké vzdálenosti nejbližšího přírodního parku na straně jedné a charakteru zásahu na straně druhé.
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Zásah nebude mít žádný vliv na jeskyně ani jiné speleologické objekty (závrty, krasové vývěry
či ponory, krasové či nekrasové), vzhledem k tomu, že se v širším zájmovém území žádné
takové objekty nevyskytují.
Paleontologický nález není při realizaci záměru vyloučen. Vyšší pravděpodobnost paleontologických nálezů je na území Mohelnické brázdy. V případě nepředvídaného paleontologického
nálezu musí stavebník postupovat ve shodě s ustanovením §11 ZOPK a s ustanovením § 176
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.
V širším zájmovém území se nevyskytují žádné přechodně chráněné plochy, proto je možno
vliv zásahu na přechodně chráněné plochy vyloučit
Zásah nebude mít žádný vliv na památné stromy, vzhledem k relativně velké vzdálenosti nejbližších památných stromů na straně jedné a charakteru zásahu na straně druhé.
Zásah nebude mít významný vliv na žádné zvláště chráněné území, vzhledem k relativně velké vzdálenosti nejbližších zvláště chráněných území na straně jedné a charakteru zásahu na
straně druhé.
Vliv zásahu na živočichy a rostliny je poměrně malý, a to především z toho důvodu, že relativně malé jsou vlivy zásahu na přírodní a přírodě blízké biotopy.
Zásah se dotkne vzácných nebo ohrožených druhů rostlin je ve velmi malé míře. V malé míře
dojde k přímému záboru jejich stanovišť (viz hodnocení vlivu na přírodní a přírodě blízké biotopy). Největším rizikem pro autochtonní druhy rostlin je ruderalizace ploch, šíření invazních
druhů rostlin a neuvážené parkové úpravy. Naopak, pokud budou dodržovány vhodné postupy, mohou přestavovat plochy svahů zářezů i náspů vhodná místa pro obnovu přírodě blízkých rostlinných společenstev.
Populace dotčených taxonů živočichů nebudou zásahem ovlivněny takovou měrou, aby nebylo možné udržet jejich příznivý stav z hlediska ochrany, avšak vesměs bude pro splnění zákonných podmínek nezbytné požádat o výjimku za zákazů u chráněných druhů dle ustanovení
§ 56 ZOPK. Přehled dotčených taxonů živočichů a rostlin je uveden v kapitole D. 3.
Z hlediska vlivu na živočichy bude relativně největší vliv zásahu spočívat v možném omezení
migrační prostupnosti a vzhledem k rizikům střetů zvířat s dopravními prostředky. Hodnocený
úsek dálnice D35 je z hlediska vlivů na migrační prostupnost specifický tím, že v migračně
významné části tohoto úseku povede dálnice relativně dlouhým tunelem Maletín (délka
1 313 m) a bude překlenovat hluboká příčná údolí vysokými a dlouhými mosty. Z tohoto důvodu je vliv záměru na migrační prostupnost malý. Vlivem předpokládaného přesunu velké části
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(zejména kamionové) dopravy ze stávajícího, paralelně vedeného úseku silnice I/35 na dálnici
D35 lze předpokládat, že v rámci kumulativního vlivu dojde ke zlepšení migrační prostupnosti
území, a to přesto, že lze očekávat celkové zvýšení intenzity kumulované dopravy (kumulovaně budoucí úsek D35 a stávající úsek I/35 – jednak v souvislosti s přesunem části dopravy
z D1 na D35/D11, jednak v souvislosti s očekávaným obecným zvýšením dopravní zátěže
s ekonomickým rozvojem severovýchodní Evropy a dále v souvislosti s budoucím napojením
dálnice D46 v MÚK Staré Město).
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1. Základní údaje
Název stavby:

„D35 Staré Město – Mohelnice“

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Umístění:
Stát:

Česká republika

Kraj:

Olomoucký, Pardubický

Katastrální území

Dětřichov u Moravské Třebové, Prklíšov, Starý Maletín, Javoří u Maletína,
Mírovíček, Krchleby na Moravě, Řepová, Křemačov, Podolí u Mohelnice,
Mohelnice, Újezd u Mohelnice, Loštice.

Stručný popis záměru:
Záměr je liniovou dopravní komunikací, která je součástí strategického dopravního tahu D35.
Řešená část navazuje na úsek Opatovec – Staré Město. Navržený úsek je projektován v
kategorii D25,5/130 (100). Začíná severně od Moravské Třebové v prostoru mimoúrovňové
křižovatky (MÚK) Staré Město – východ. Dále je trasa vedena lesním komplexem mezi vrchy
Bučina a Vysoký a směřuje na východ směrem k obci Krchleby, kde je vedena severně od
obce Maletín ve vzdálenosti cca 650–1150 m od okraje. Záměr zasahuje částečně do lesního
porostu severně od kóty Skalník. Severně od lokality Javoří se trasa stáčí na jihovýchod do
souběhu se silnicí III/31521 směrem k Mohelnici. Dále komunikace klesá směrem k Mohelnici
a je vedena jižně od obcí Krchleby a Řepová podél zalesněného okraje vrchu Obora, kříží
silnici III/31522 mezi Řepovou a Mírovem a je vedena severovýchodním obchvatem kolem
Křemačova v minimální vzdálenosti od okrajové zástavby obce cca 220 m. Trasa je vedena
kolem Křemačovského rybníka, kříží stávající silnici I/35 na západním okraji Mohelnice v
lokalitě Horní Válce a je napojena do přímého úseku stávající trasy D35 směrem na Olomouc
na jihozápadním okraji Mohelnice. Délka projektovaného úseku je cca 19 km. Celková situace
stavebního záměru a jeho lokalizace je znázorněna na obr. 1.
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Obr. 1: Celková situace záměru (navržená D35 Staré Město – Mohelnice je vyznačena červeně)
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2. Přírodní poměry
2.1. Geomorfologie
Řešený úsek dálnice D35 se nachází na pomezí Jesenické a Orlické podsoustavy. Z hlediska
nižších geomorfologických jednotek se nachází na území Zábřežské vrchoviny a okrajově také
Mohelnické brázdy a Podorlické pahorkatiny. Úplný přehled geomorfologického členění lokality
podle Demka et Mackovčina (2006) je uveden v tabulce 1.
Tab. 1: Geomorfologické členění zájmového území
Provincie
Česká vysočina
Soustava
Krkonošsko-jesenická soustava
Podsoustava
Jesenická
Orlická
Celek
Zábřežská vrchovina
Mohelnická brázda
Podorlická pahorkatina
Moravskotřebovská
Podcelek
Mírovská vrchovina
Mohelnická brázda
pahorkatina
Maletínská vrchovina
Okrsek
Loštická pahorkatina
Lanškrounská kotlina
Žádlovická pahorkatina
Zábřežská vrchovina – odděluje Hornomoravský úval a Mohelnickou brázdu od Orlických hor.
Budována je rulami, břidlicemi a droby, napříč Bouzovskou vrchovinou se navíc táhne úzký
pruh devonských vápenců. Vrchovinný masiv je bez výraznějších vrcholů. Je představován jen
mírnými a většinou zalesněnými, klenutými hřbety, které příliš nepřevyšují okolní, zemědělsky
již sporadicky využívanou, krajinu. Charakterem Zábřežská vrchovina připomíná Drahanskou
vrchovinu či Nízký Jeseník.
Mohelnická brázda – tvořena 3-6 km širokou příkopovitou depresí táhnoucí se od severu, kde
navazuje na Hanušovickou vrchovinu. Geologická stavba je poměrně složitá. Základním rysem
území je kerná stavba, vyznačující se diferencovanými pohyby jednotlivých ker, oddělených
starými, dosud však oživujícími zlomy. Jde o styčnou oblast dvou geomorfologických provincií
– České vysočiny a Západních Karpat. Mohelnická brázda se vyznačuje rovinným či mírně
zvlněným povrchem ve výškách 200–300 m n. m.
Podorlická pahorkatina – ze severu, západu a jihozápadu obepíná Orlické hory. Na jihu na ni
navazuje Svitavská pahorkatina, což je součást Východočeské tabule. Na severozápadě
přechází v Krkonošské podhůří. Hranice mezi Podorlickou pahorkatinou a Orlickými horami
není v přírodě zřejmá. Nadmořská výška Podorlické pahorkatiny se pohybuje mezi 300–600
m. Nejvyšším vrcholem je Špičák (841 m) západně od Deštného v Orlických horách.
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2.2. Biogeografické členění
Zájmové území se nachází podle biogeografického členění České republiky (Culek et al. 2013)
na ploše čtyř bioregionů. Východní část záměru leží v Litovelském a Drahanském bioregionu,
centrální, většinová část území je v Šumperském bioregionu a západní okraj je ve Svitavském
bioregionu.
Litovelský bioregion – je formován rozšířenou nivou Moravy, kde dochází k větvení řeky.
Povrch utváří převážně sedimenty mladého kvartéru – uloženiny nivy Moravy a některých
jejích přítoků a nízké terasy, zčásti kryté svahovými hlínami, spraší, sprašovými hlínami i
slatinami. Reliéf je charakteristický pro dna tektonických sníženin; je plochý, má v hrubých
rysech konkávní tvar, při okrajích se vyskytují ukloněné povrchy, nízké pahorky a stupně.
Nejnižším bodem je koryto Moravy v Olomouci s 210 m, nejvyšším vrch Holubice nad Úsovem
s kótou 380 m. Převahu mají glejové fluvizemě, často na velkých plochách přecházející až do
typických glejů. Mimo nivu jsou nejhojnějšími půdami hnědozemě na spraších a na severu jsou
typické navíc i pseudoglejové luvizemě na sprašových hlínách. Dominuje 3. dubovo-bukový
vegetační stupeň. Bioregion se vyznačuje především bohatou azonální biotou komplexu
lužních lesů s neregulovanými toky. V lesích se objevují také horské prvky splavené ze
sudetských pohoří i východní migranti, zvláště u fauny. Na oglejených sedimentech mimo nivu
převažují hygrofilní typy dubohabřin. V nivní části jsou hojné lesy, břehové porosty, relativně
četné jsou louky, mimo nivy dominují rozsáhlá pole. V aluviu převažuje přirozená druhová
skladba s velkým zastoupením jasanu a dubu letního. Mimo nivu jsou dubohabřiny i fragmenty
bučin a jehličnaté kultury. Osídlení je středně husté s velkými vesnicemi a malými městy
(Neuhäuslová et al. 2001, Culek et al. 2013). Dle Quitta (1971) náleží celý bioregion převážně
do oblasti teplé T2. Bioregion je dostatečně zásoben srážkami rostoucí od jihu k severu,
stejným směrem klesají teploty.
Drahanský bioregion – tvořen vrchovinou na monotónních sedimentech kulmu, u okrajů se sítí
údolí. Biota náleží do 3. dubovo-bukového až 5. jedlovo-bukového vegetačního stupně, pouze
na okrajích (na jihovýchodě a východě) se více uplatňují teplomilné prvky. Potenciální
vegetace je tvořena bikovými bučinami, v členitějším reliéfu květnatými bučinami. Biodiverzitu
zvyšuje poloha bioregionu v kontaktu s podprovincií severopanonskou i karpatskou, snižuje ji
naopak jednotvárný horninný podklad. Netypická část je tvořena okraji na sedimentech permu,
na křídových pískovcích s vegetací acidofilních doubrav a plošším reliéfem se sprašemi s
vegetací dubohabrových hájů. Na strmých jihovýchodních okrajových svazích jsou přítomny
také ostrůvky teplomilných doubrav. V nejvyšší ploché části jsou souvislé plochy dystrických
kambizemí a hojnější ostrovy pseudoglejů na těžších hlínách. Nižší plošiny a horní části
okrajových svahů pokrývají kyselé typické kambizemě, často oglejené, dnes však odvodněné.
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Na okrajových svazích jsou zpravidla vyvinuty typické kambizemě. Na plošinách převažují pole
se zbytky vlhkých luk s upolínem, na svazích jsou velké zbytky bučin, jedlin a kulturní smrčiny.
Podle Quitta (1971) leží nižší východní a jižní okraje v relativně teplé mírně teplé oblasti MT11,
zaříznutá údolí v oblastech MT10, MT9, MT5. Vrcholové části leží v MT2 a chladné oblasti
CH7. Podnebí má tedy výrazný gradient od okrajů ke středu.
Šumperský bioregion – je formován podhorskou vrchovinou až hornatinou rozřezanou údolími
horských řek, s pestrou geologickou stavbou a s ostrůvky vápenců a hadců. Bioregion se
celkově zvedá od jihu k severu, má převážně charakter zvednutých zarovnaných povrchů
rozčleněných zaříznutými, max. 150 až 440 m hlubokými údolími. Nad tyto povrchy se zvedají
jednotlivé tektonicky zdvižené kry (Jeřáb, Bradlo), naopak místy vznikly tektonicky podmíněné
kotliny, např. Kladská kotlina, kotliny u Šumperka a Velkých Losin. V bioregionu se vyskytují
četné skalní útvary, hlavně v zaříznutých údolích a méně na vrcholech některých výrazných
kopců. Bioregion má biotu 3. dubovo-bukového až 5. jedlovo-bukového vegetačního stupně;
potenciální vegetaci tvoří květnaté bučiny. Biota je zde mírně ochuzená hercynská, ovlivněná
kontaktem s východosudetskými pohořími. Ve fauně (méně také flóře) jsou typičtí východní,
zpravidla karpatští migranti. Netypická část území je tvořena výběžky nížin a nevyhraněnými
přechodnými plochami s dubohabrovými háji a ostrovy acidofilních doubrav. V lesích převažují
kulturní smrčiny, v údolích řek jsou četné bučiny a suťové lesy, hojné jsou mezofilní pastviny.
V území se projevuje výrazný klimatický gradient ve směru sever – jih (Neuhäuslová et al.
2001, Culek et al. 2013). Dle Quitta (1971) leží jižní okraje v relativně teplejších mírně teplých
oblastech MT10, MT9, MT7, centrální část v MT2 a v chladné oblasti CH7. Podnebí je tedy
převážně mírně teplé, ve vyšších polohách chladnější. Místní klima je značně usměrňováno
utvářením reliéfu (inverze, chráněné polohy).
Svitavský bioregion – je tvořen opukovými hřbety a brázdami v permských sedimentech, s
významnými průlomovými údolími. Bioregion v minulosti utvářel významný spojovací koridor
mezi oběma dnešními centry teplomilné bioty – Moravou a Českou kotlinou. Kromě toho se
vyznačuje pronikáním druhů alpidských, zpravidla pak karpatského charakteru. Na převážně
vápnitých podkladech se střídají bohatší, ale monotónní typy společenstev, odpovídající 3.
dubovo-bukovému a 4. bukovému vegetačnímu stupni. Potenciální vegetaci vyšších poloh
tvoří na plošinách bikové bučiny, na svazích převažují květnaté bučiny až suťové lesy. V
nižších polohách jsou na plošinách acidofilní doubravy a na svazích dominují dubohabřiny.
Méně typické části bioregionu jsou tvořeny plochým reliéfem (se sprašovými pokryvy), v
teplých polohách s dubohabrovými háji. Tato území tvoří přechod do okolních bioregionů,
podobně jako chladnější pásmo k Orlickým horám. Největší rozsah mají kambizemě, ve
sníženinách převažují luvizemní hnědozemě na sprašových hlínách. Unikátní jsou i ostrovy
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štěrkopísků s podmáčenými smrčinami severně od Svitav. Převažuje orná půda, v lesích
kulturní smrčiny, zastoupeny jsou však též bučiny a dubohabřiny. Teplejší okraje jsou v mírně
teplé oblasti MT9, hojně je zastoupena MT7 a ve vyšších polohách MT3 a MT2 na návětrném
svahu. Na Hřebečovském hřbetu je uváděna chladná oblast CH7. Bioregion je v průměru
mírně teplý, okrajově chladnější, vlhčí je návětrná severozápadní strana, zatímco moravská
strana leží v mírném srážkovém stínu (Quitt 1971, Neuhäuslová et al. 2001, Culek et al. 2013).
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3. Botanický průzkum
Potenciální přirozená vegetace
Potenciálně přirozená vegetace je ekologický koncept, který popisuje sukcesně stabilizovanou
vegetaci, která by se vyvinula za konkrétní časový úsek na určitém území, které je definované
přesnými ekologickými a klimatickými podmínkami, v případě, že by do vývoje nezasahoval
člověk. Potenciální přirozená vegetace je podmíněna především klimatem, půdními faktory a
konfigurací terénu. Její znalost je významná pro představu o charakteru území a původním
stavu vegetačního krytu v dané lokalitě, ochranu stávajících biotopů a např. při revitalizacích,
v rámci kterých umožní stanovit optimální druhovou skladbu vysazovaných dřevin.
Podle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová 2001) je v území
podél Mírovky rekonstruována vegetace střemchových jasenin (Pruno-Fraxinetum), místy
v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae), ve výše položených místech pak
vegetace černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum), mezi Mírovem a
Maletínem je rekonstruována vegetace bučin s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylliFagetum), mezi Maletínem a Dětřichovem u Moravské Třebové pak bikové bučiny (LuzuloFagetum).
Střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion
glutinosae) – tvořeny tří až čtyřpatrovými porosty s dominantním jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior), respektive s olší lepkavou (Alnus glutinosa) nebo lípou srdčitou (Tilia cordata),
zastoupena bývá také střemcha obecná (Prunus padus) a dub letní (Quercus robur). Keřové
patro bývá velmi husté. V bylinném patře převažují hygrofyty a mezohygrofyty (Aegopodium
podagraria, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Impatiens nolitangere). Jedná se o společenstvo širokých niv potoků v kolinním stupni, které je rozšířeno
v okrajových partiích České tabule. Výskyt přirozených porostů je spíše vzácný, většina byla
smýcena a odlesněné pozemky jsou využívány jako louky. V území se vyskytuje ve vazbě na
tok Mírovky.
Černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) – dominantními stromy jsou dub
zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus). Častá je příměs lip (Tilia cordata,
T. platyphyllos), dubu letního (Q. robur) a stanovištně náročnějších listnáčů jako je jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (A. platanoides) nebo třešeň
ptačí (Prunus avium). Ve vyšších nebo inverzních polohách se vyskytuje i buk lesní (Fagus
sylvatica) či jedle bělokorá (Abies alba). Dobře vyvinuté keřové patro se je jen v prosvětlených
porostech a je tvořeno mezofilními druhy opadavých listnatých lesů. Bylinné patro je určeno
především mezofilními druhy (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persiciflora,
Lathyrus vernus, Lathyrus niger, Lamium galeobdon, Melampyrum nemorosum, Mercurialis
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perenis, Asarum europaeum, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana) méně často
trávami (Festuca heterophylla, Poa nemoralis).
Bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum) jsou tvořeny stromovým a
bylinným patrem. Keřové a mechové patro bývá vyvinuto jen fragmentárně nebo chybí. Ve
stromovém patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica), s vyšší stálostí bývají přimíšeny javor
klen (Acer pseudoplatanus), jedle bělokorá (Abies alba) a smrk ztepilý (Picea abies). Bylinné
patro bývá většinou souvisle zapojené, s pokryvností kolísající podle zápoje stromového patra.
Tento typ vegetace je vázán převážně na montánní stupeň, vyskytuje se v nadmořských
výškách 500–1000 m n. m., kde osidluje svahové polohy. Bučiny s kyčelnicí devítilistou jsou
rozšířeny ve vyšších pohořích České Vysočiny a západních Karpat. V České republice se
zachovaly v řadě přirozených až polopřirozených porostů, které jsou často chráněny.
Bikové bučiny (Luzulo-Fagetum) mají jednoduchou vertikální strukturou, tvořenou stromovým
a bylinným patrem. Stromové patro tvoří pouze buk lesní (Fagus sylvatica), v bylinném patře
se v závislosti na nadmořské výšce a půdních podmínkách vyskytují např. Luzula luzuloides,
Deschampsia cespitosa, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Poa nemoralis.
Porosty bikových bučin představují edafický klimax v submontánním až montánním stupni,
který je podmíněn minerálně chudými horninami. Nalezneme je v nadmořských výškách 450–
850 m. V České republice se vyskytují zejména ve vyšších okrajových pohořích a jejich
podhůří (Neuhäuslová 2001).
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Metodika průzkumu
Přírodovědný průzkum byl proveden v dubnu, květnu, červenci a srpnu 2018. Zaměřen byl na
průzkum stanovišť, respektive biotopů a na výskyt vzácných, ohrožených a zvláště chráněných
druhů. Sledovány byly rovněž invazní druhy rostlin. Podchycen byl jak jarní aspekt, tak rozvoj
vegetace ve vrcholném létě.
Průzkum byl prováděn pochůzkou. Celý úsek byl rozdělen na menší segmenty, ve kterých byly
vytipovány hodnotnější plochy. Zvlášť byla hodnocena volná krajina, včetně zemědělských
ploch, remízků apod. (1), niva Mírovky (2), okolí Řepovského potoka (3), luční porosty nad
obcí Krchleby (4), úsek severně od Javoří (5), okolí rybníčku u Maletína (6), lesní komplex
mezi Maletínem a Dětřichovem (7) a úsek severně od Dětřichova u Moravské Třebové (8).
Zaznamenávány byly přítomné druhy, v případě složitější determinace byl použit Klíč ke
květeně ČR (Kubát 2002). Použité názvosloví vychází z publikace Danihelky et al. (2012),
údaje o přítomnosti v Červených seznamech z Grulicha (2012). Údaje o biotopech vycházejí
z mapování biotopů ČR, které v dotčeném území probíhalo v letech 2002–2004, ve východní
části území bylo aktualizováno v roce 2009. Doplněny byly poznatky výskytu jednotlivých
biotopů také z realizovaných průzkumů. Názvosloví respektuje Chytrého et al. (2010).
Aktuální stav vegetace
Navržená trasa komunikace D35 navazuje na stávající D35 u Mohelnice, překonává nivu
Mírovky, míjí Křemačov, překonává údolí Řepovského potoka, obchází lesní komplex severně
od Mírova, za Krchleby se stáčí jihozápadním směrem a přes polní ekosystémy protíná lesní
porosty severozápadně od Maletína, lesy opouští v blízkosti Dětřichova u Moravské Třebové.
Z větší míry je trasa vedena přes zemědělské plochy, překonává také několik vodních toků,
z nichž Mírovku a Řepovský potok doprovází hodnotnější vegetace údolních jasanovoolšových luhů (L2.2). V lesích se v závislosti na lesním hospodaření rozkládají spíše drobnější
fragmenty hercynských dubohabřin (L3.1), květnatých bučin (L5.1) a acidofilních bučin (L5.4).
Luční porosty představují mezofilní ovsíkové louky (T1.1). Spíše ojediněle lze zaznamenat
vlhká tužebníková lada (T1.6), vlhké pcháčové louky (T1.5), podél okrajů lesů mezofilní bylinné
lemy (T4.2).
1) Volná krajina, vč. zemědělských ploch, remízků apod.
Trase záměru dominují rozsáhlá, intenzivně obhospodařovaná pole. Patrný je silný vliv hnojení
a aplikace výběrových herbicidních prostředků. Nižším polohám v roce 2018 dominovalo
pěstování řepy a kukuřice, ve vyšších polohách se přidávala pšenice. V území se vyskytovaly
běžné druhy polních plevelů, jako jsou kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris),
penízek rolní (Thlaspi arvense), ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), pomněnka rolní
(Myosotis arvensis), rozrazil perský (Veronica persica), mák vlčí (Papaver rhoeas), úhorník
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mnohodílný (Descurainia sophia), zemědým lékařský (Fumaria officinalis) apod., jižně od obce
Krchleby byly zaznamenány rovněž ostrožka stračka (Consolida regalis) a heřmánek pravý
(Matricaria chamomilla).
Roztroušeně se v polích rozkládají také pásy křovin, drobné meze, doprovodná vegetace
periodických vodních toků či bývalých úvozů. Zde je patrná eutrofizace způsobená splachy
z polí a ruderalizace. V keřovém patře často dominuje bez černý (Sambucus nigra), v bylinném
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), doplněná lopuchy (Arctium spp.), ovsíkem vyvýšeným
(Arrhenatherum

elatius),

vratičem

obecným

(Tanacetum

vulgare),

třtinou

křovištní

(Calamagrostis epigejos). Častá je přítomnost ovocných dřevin.
Na opuštěných, neobhospodařovaných plochách postupně převládá ruderální vegetace mimo
lidská sídla (X7), v dalších stádiích pak náletové dřeviny (X12). Z invazních druhů se šíří
laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), turan roční (Erigeron annuus), netýkavka
malokvětá (Impatiens parviflora), celík kanadský a obrovský (Soligago canadenis, S.
gigantea), na vlhkých místech netýkavka žláznatá (I. glandulifera). Ve vazbě na lidské osídlení
pámelník bílý (Symphoricarpos albus).

Obr. 2: Ostré přechody jednotlivých stanovišť (pole – les)
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Obr. 3: Zemědělská krajina u Mohelnice (Podolský potok), patrná je silná eutrofizace

2) Niva Mírovky
Tok Mírovky představuje vodní tok s přírodě blízkým korytem doprovázený jasanovo-olšovým
luhem (L2.2) s olší lepkavou (Alnus glutinosa), jilmem vazem (Ulmus laevis), střemchou
obecnou

(Prunus

padus),

vrbou

křehkou

(Salix

euxina),

javorem

klenem

(Acer

pseudoplatanus) ve stromovém patře. Hojně se vyskytuje chmel otáčivý (Humulus lupulus),
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), v jarním období
orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní (Anemone nemorosa), dymnivka plná (Corydalis
solida) a ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea). Z dalších druhů jsou zastoupeny kakost
smrdutý (Geranium robertianum), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), kapraď osténkatá
(Dryopteris carthusiana), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), válečka lesní
(Brachypodium sylvaticum), pitulník horský (Galeobdolon montanum), lipnice hajní (Poa
nemoralis) či kostřava obrovská (Festuca gigantea). Z dalších diagnostických druhů údolních
jasanovoolšových luhů lze zaznamenat řeřišnici hořkou (Cardamine amara), ostřici
řídkoklasou (Carex remota), metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa), pryskyřník kosmatý
(Ranunculus lanuginosus), ptačinec hajní (Stellaria nemorum) a čistec lesní (Stachys
sylvatica). V nivě Mírovky byl zaznamenán drobný porost křídlatky japonské (Reynoutria
japonica) o rozloze cca 1 m2 (GPS nálezu: N49°47.293; E16°53.703).
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Obr. 4: Mimoúrovňová křižovatka u Mohelnice, vč. návazných úseků

Ve střetu s navrženou trasou je drobný fragment olše lepkavé (Alnus glutinosa), jasanu
ztepilého (Fraxinus excelsior) a vrby křehké (Salix euxina) v poli severně od toku Mírovky.
Keřové patro je zde ruderalizováno, v bylinném převažuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica),
zastoupeny jsou netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), orsej jarní (Ficaria verna), bršlice
kozí noha (Aegopodium podagraria), česnáček lékařský (Alliaria petiolata). V blízkosti se v poli
rozkládá sníženina, která je po většinu roku podmáčená a na které dochází k rozvoji vegetace
bahnitých substrátů. Z vlhkomilných druhů zde byla zjištěna přítomnost pryskyřníku lítého
(Ranunculus sceleratus), rozrazilu drchničkovitého (Veronica anagallis-aquatica), rdesna
blešníku (Persicaria lapathifolia), kypreje vrbice (Lythrum salicaria), čistce bahenního (Stachys
palustris), dvouzubce (Bidens sp.), chundely metlice (Apera spica-venti) a rukve bahenní
(Rorippa palustris).
V místech navržené mimoúrovňové křižovatky se nachází rozsáhlá pole s ojedinělými
ruderalizovanými porosty bezu černého (Sambucus nigra) či solitérními olšemi lepkavými
(Alnus glutinosa).
V nivě Mírovky byly dle Červeného seznamu ČR (Grulich 2012) zaznamenány dva taxony
vyžadující pozornost (C4a), jedná se o roztroušeně rostoucí jilm vaz (Ulmus laevis) a dymnivku
plnou (Corydalis solida).
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Z invazních druhů v území roztroušeně roste netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora),
křídlatka japonská (Reynoutria japoncia) a topol kanadský (Populus xcanadensis).
3) Okolí Řepovského potoka
Řepovský potok vytváří zařízlé údolí. Podél toku se rozkládá údolní jasanovo-olšový luh (L2.2),
poměrně příkrý svah jižně od potoka pokrývají porosty hercynských dubohabřin (L3.1).
V severní části území se pak rozkládá spíše nereprezentativní porost květnatých bučin (L5.1).
Svahy mezi potokem a silnicí byly v minulosti osety a porosty lze nyní označit jako intenzivně
obhospodařované louky (X5).

Obr. 5: Křížení navržené trasy D35 a údolí Řepovského potoka

Vegetace podél Řepovského potoka je poměrně reprezentativní. Ve stromovém patře se
vyskytuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), třešeň ptačí
(Prunus avium), javor klen (Acer pseudoplatanus), v keřovém patře je zastoupena líska
obecná (Corylus avellana). Bylinnému patru v jarním období dominuje orsej jarní (Ficaria
verna) a sasanka hajní (Anemone nemorosa). Dále jsou zastoupeny druhy jako ptačinec
velkokvětý (Stellaria holostea), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), válečka lesní
(Brachypodium sylvaticum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), pryskyřník kosmatý
(Ranunculus lanuginosus), pitulník horský (Galeobdolon montanum), netýkavka nedůtklivá
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(Impatiens noli-tangere), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), pryšec sladký (Euphorbia dulcis)
a krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum).

Obr. 6: Charakter vegetace podél Řepovského potoka

Příkrému svahu nad potokem dominuje habr obecný (Carpinus betulus), dále borovice lesní
(Pinus sylvestris) a smrk ztepilý (Picea abies), keřové patro je vyvinuto pouze nepatrně,
obdobně tak patro bylinné. Z diagnostických druhů hercynských dubohabřin lze zaznamenat
sasanku hajní (Anemone nemorosa), válečku lesní (Brachypodium sylvaticum), konvalinku
vonnou (Convallaria majalis), pryšec sladký (Euphorbia dulcis), lipnici hajní (Poa nemoralis),
hojně biku bělavou (Luzula luzuloides), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), ptačinec
velkokvětý (Stellaria holostea). Zřetelné jsou drobné skalní výchozy.
V horní části svahu, na rozhraní pole, lesa a paseky roste chrpa modrák (Centaurea cyanus)
a starček lesní (Senecio sylvaticus).
Trvalému travnímu porostu severně od vodního toku dominují traviny, zčásti byl oset vojtěškou
setou (Medicago sativa). Postupně se zde objevují i drobné, dvouděložné druhy. V nižších
partiích svahu je porost vlhčí, jeho charakter se blíží vlhkým pcháčovým loukám s pcháčem
zelinným (Cirsium oleraceum), hojně se šířícím šťovíkem tupolistým (Rumex obtusifolius) a
krabilicí zápašnou (Chaerophyllum aromaticum).
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Nad silnicí spojují Řepovou a Mírov prochází navržená komunikace nálety pionýrských dřevin
(X12). Toto území je negativně ovlivněno neoprávněným vyvážením stavebního a dalšího
odpadu. Zastoupeny jsou bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), vrba
jíva (Salix caprea), šíří se třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), ostružiník křovitý (Rubus
fruticosus agg.). Zastoupeny jsou ovšem i další druhy, jako např. jetel prostřední (Trifolium
medium), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), večernice vonná (Hesperis matronalis),
kručinka barvířská (Genista tinctoria), svízel syřišťový (Galium verum).
V navazujícím lese dominuje buk lesní (Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea abies),
degradaci porostu naznačuje silná expanze ostružiníku křovitého (Rubus fruticosus agg.),
ojediněle zde zmlazuje jedle bělokorá (Abies alba), šíří se netýkavka malokvětá (Impatiens
parviflora), zaznamenat lze také svízel vonný (Galium odoratum), lipnici hajní (Poa nemoralis),
kakost smrdutý (Geranium robertianum).
Z druhů Červeného seznamu ČR (Grulich 2012) byla ve vazbě na lesní porosty zaznamenána
jedle bělokorá (Abies alba), v lučních porostech jestřábník hustokvětý (Pilosella densiflora),
oba taxony vyžadující pozornost (C4a).
Z invazních druhů byla zjištěna přítomnost turanu ročního (Erigeron annuus), netýkavky
malokvěté (Impatiens parviflora), topolu kanaského (Populus xcanadensis) a rovněž i celíku
kanadského (Solidago canadensis).
4) Luční porosty nad obcí Krchleby
Jižně od Krchleb se rozkládají rozsáhlé luční porosty. Mezofilní ovsíková louka (T1.1) byla
vymapována na svazích údolí místní lokality Trojice nad Řepovou. Další luční porosty, které
představují poměrně kvalitní, sušší mezofilní ovsíkové louky, se rozkládají západně v pásu
mezi lesy. Místy je patrné skalní podloží. Louky jsou květnaté, druhově bohaté, s přítomností
zvonku okrouhlolistého a rozkladitého (Campanula rotundifolia, C. patula), svízele bílého,
syřišťového a pomořanského (Galium album, G. verum, G. xpomeranicum), jestřábníku
savojského (Hieracium sabaudum), hvozdíku kropenatého (Dianthus deltoides), lomikamene
zrnatého (Saxifraga granulata), pryskyřníku prudkého (Ranunculus acris), chlupáčku
hustokvětého (Pilosella densiflora), mrkve obecné (Daucus carota), máchelky srstnaté
(Leontodon hispidus), kopretiny bílé (Leucanthemum vulgare agg.), bedrníku obecného
(Pimpinella

saxifraga),

štírovníku růžkatého (Lotus

corniculatus),

snědku Kochova

(Ornithogalum kochii), mateřídoušky vejčité (Thymus pulegioides), třezalky tečkované
(Hypericum perforatum), chrpy luční (Centaurea jacea), ve vrcholném létě místy dominuje jetel
rolní (Trifolium arvense). Z trav se hojně vyskytuje tomka vonná (Anthoxanthum odoratum),
medyněk vlnatý (Holcus lanatus), roztroušeně ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a také
psárka luční (Alopecurus pratensis). Při okrajích přechází louky v mezofilní bylinné lemy (T4.2)
s klinopádem obecným (Clinopodium vulgare), kručinkou barvířskou (Genista tinctoria),
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zeměžlučí okolíkatou (Centaurium erythraea), rozchodníkem velkým (Hylotelephium
maximum), pryšcem chvojkou (Euphorbia cyparissias), smolničkou obecnou (Viscaria
vulgaris), okraj lesů tvoří topol osika (Populus tremula) a třešeň ptačí (Prunus avium).
Svahy louky u Trojice nad Řepovou představují sušší typy mezofilních ovsíkových luk, směrem
do údolí se zvyšuje vlhkost a trofie a přidávají se děhel lesní (Angelica sylvestris), dominuje
psárka luční (Alopecurus pratensis), vyskytuje se kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a šťovík
tupolistý (Rumex obtusifolius).

Obr. 7: Trasa D35 jižně od Krchleb

Trasa v území překonává také drobné meze či úvozové cesty s doprovodnými ovocnými
dřevinami. V západní části území byla v blízkosti polní cesty zjištěna vegetace s přítomností
jetele horského (Trifolium montanum), kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola), krvavce menšího
(Sanguisorba minor), smolničky obecné (Viscaria vulgaris), mateřídoušky vejčité (Thymus
pulegioides), ovsíře pýřitého (Avenula pubescens) a mochny stříbřité (Potentilla argentea).
Lesní porosty nejsou příliš kvalitní, ovlivněny jsou lesnickými zásahy a převody na smrkové
monokultury. Spíše roztroušeně se vyskytují porosty acidofilních bučin (L5.4) se zmlazujícím
bukem lesním (Fagus sylvatica), spíše ojediněle lze zaznamenat lipnici hajní (Poa nemoralis),
strdivku nící (Melica nutans), brusnici borůvku (Vaccinium myrtyllus), metličku křivolakou
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(Avenella flexuosa), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) nebo také černýš luční (Melampyrum
pratense).

Obr. 8: Mezofilní ovsíkové louky jižně od Krchleb

Z druhů uvedených v Červeném seznamu ČR (Grulich 2012) jsou na luční porosty vázány
taxony vyžadující pozornost (C4a) – zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea) a chlupáček
hustokvětý (Pilosella densiflora).
Z druhů invazních lze na narušovaných místech zaznamenat drobný turan roční (Erigeron
anuus), v lesích pak netýkavku malokvětou (Impatiens parviflora).
5) Úsek severně od Javoří
V tomto úseku prochází navržená trasa komunikace přes plochy polí, kříží stávající silnici
doprovázenou výsadbami třešní ptačích (Prunus avium), přes drobnou louku přechází do
lesního komplexu, kříží další, vcelku zachovalý luční porost a přes okraj lesa vychází opět do
polních ekosystémů.
Východněji položená louka představuje intenzivně obhospodařované louky (X5) s dominancí
travin, např. psárky luční (Alopecurus pratensis), tomky vonné (Anthoxanthum odoratum), srhy
říznačky (Dactylis glomerata), kostřavy červené (Festuca rubra) a medyňku vlnatého (Holcus
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lanatus). Dvouděložné druhy se vyskytují spíše ojediněle, zaznamenat lze lomikámen zrnatý
(Saxifraga granulata), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), vikev ptačí (Vicia cracca),
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), zvonek rozkladitý (Campanula patula) či kopretinu bílou
(Leucanthemum vulgare agg.)

Obr. 9: Úsek severně od Javoří

Lesy zde představují opět porosty s intenzivním hospodařením, ve stromovém patře jsou
zastoupeny buk lesní (Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea abies), při okrajích rostou topol
osika (Populus tremula), javor klen (Acer pseudoplatanus) a třešeň ptačí (Prunus avium).
V bylinném patře se spíše ojediněle, v závislosti na složení stromového patra, vyskytují
bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), pšeníčko rozkladité (Milium effusum),
ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), kostřava
obrovská (Festuca gigantea), bika bělavá (Luzula luzuloides), mateřka trojžilná (Moehringia
trinervia) a brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), zmlazuje jedle bělokorá (Abies alba).
V území, ovšem mimo trasu, bylo zaznamenáno menší prameniště s pomněnkou bahenní
(Myosotis palustris agg.), rozrazilem drchničkovitým (Veronica anagallis-aquatica), krabilicí
chlupatou (Chaerophyllum hirsutum), netýkavkou nedůtklivou (Impatiens noli-tangere) a
pryskyřníkem plazivým (Ranunculus repens).
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Luční porost na kótě 590 m n. m. opět představuje degradovanou mezofilní ovsíkovou louku.
Přítomná je celá řada diagnostických druhů, jako jsou řebříček obecný (Achillea milefolium),
tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), ovsíř pýřitý
(Avenula pubescens), zvonek rozkladitý (Campanula patula), chrpa luční (Centaurea jacea),
rožec obecný luční (Cerastium holosteoides subsp. triviale), škarda dvouletá (Crepis biennis),
kostřava červená (Festuca rubra), svízel bílý a syřišťový (Galium album, G. verum), bolševník
obecný (Heracleum sphondylium), chrastavec rolní (Knautia arvensis), štírovník růžkatý (Lotus
corniculatus), bika ladní (Luzula campestris), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), pryskyřník
prudký (Ranunculus acris) a další druhy. Podstatnou degradaci této pravidelně kosené lokality
však představuje silná invaze vlčího bobu mnoholistého (Lupinus polyphyllus).

Obr. 10: Invaze vlčího bobu mnoholistého (Lupinus polyphyllus) v lučních porostech

I v tomto úseku se v lučních porostech vyskytuje chlupáček hustokvětý (Pilosella densiflora),
druh podle Grulicha (2012) vyžadující pozornost. V lesních porostech roztroušeně roste a
zmlazuje jedle bělokorá (Abies alba).
Z invazních druhů z lesních výsadeb pochází borovice vejmutovka (Pinus strobus), luční
porosty invaduje vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyhyllus).
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6) Okolí rybníčku u Maletína
Trasa navržené komunikace zde také kříží luční porosty. Blíže k lesu se jedná o sušší porosty
s vřesem obecným (Calluna vulgaris), vítodem obecným (Polygala vulgaris) a violkou psí
(Viola canina), níže se rozkládají druhově bohaté mezofilní ovsíkové louky (T1.1) s dominantní
kopretinou bílou (Leucanthemum vulgare agg.), dále kohoutkem lučním (Lychnis flos-cuculi),
světlíkem lékařským (Euphrasia officinalis), zvonkem rozkladitým (Campanula patula),
jahodníkem obecným (Fragaria vesca), ovsířem pýřitým (Avenula pubescens), olešníkem
kmínolistým (Selinum carvifolia), pcháčem bezlodyžným (Cirsium acaule), kokrhelem menším
(Rhinanthus minor), šťovíkem obecným a menším (Rumex acetosa, R. acetosella) atd. I zde
probíhá invaze vlčího bobu mnoholistého (Lupinus polyphyllus).

Obr. 11: Trasa D35 severně od Maletína

Ve spodní části lokality se rozkládá menší rybníček se stolístkem klasnatým (Myriophyllum
spicatum), u přítoku jsou rozvinuty porosty vysokých ostřic s ostřicí měchýřkatou (Carex
vesicaria), chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), orobincem širokolistým (Typha
latifolia) a kyprejí vrbicí (Lythrum salicaria). Ve vrcholném létě pokrývá hladinu okřehek menší
(Lemna minor).
Nad rybníkem je menší porost mladých smrků ztepilých (Picea abies), uprostřed se nachází
menší vodní plocha s navazujícím mokřadem s olší šedou (Alnus incana), blatouchem
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bahenním (Caltha palustris), ptačincem mokřadním (Stellaria alsine), přesličkou lesní
(Equisetum sylvaticum), ostřicí šedavou (Carex canescens), sasankou hajní (Anemone
nemorosa), orsejí jarní (Ficaria verna), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris) či tužebníkem
jilmovým (Filipendula ulmaria). Zdrojnicí vody je mokřad položený ve svahu výše s třtinou
šedavou (Calamagrostis canescens), skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus) a sítinou rozkladitou
(Juncus effusus).

Obr. 12: Luční porosty severně od Maletína, v pozadí patrný obnovený rybník

V blízkosti Maletín – Křižanov protíná trasa D35 mez, podél které se šíří invazní křídlatka
japonská (Reynoutria japonica). Jedná se o porost o rozloze cca 200 m2. Na narušovaných
plochách se vyskytuje turan roční (Erigeron annuus), v loukách roztroušeně, místy hojně roste
vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus).
Z druhů uvedených v Červeném seznamu ČR (Grulich 2012) zde byl zaznamenán roztroušeně
rostoucí, ohrožený (C3) jestřábník oranžový (Pilosella aurantiaca), z taxonů vyžadujících
pozornost (C4a) v lukách rostou zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea), pcháč
bezlodyžný (Cirsium acaule), chlupáček hustokvětý (Pilosella densiflora) a divizna jižní
rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum).

25
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„D35 Staré Město – Mohelnice“
Biologický průzkum

7) Lesní komplex mezi Maletínem a Dětřichovem
Mezi Maletínem a Dětřichovem u Moravské Třebové prochází trasa D35 lesním komplexem.
Z velké části se jedná o lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami (X9A), paseky a
mladé výsadby. Z části se zde rozkládají také porosty květnatých a acidofilních bučin (L5.1,
L5.4).
Poměrně hluboké údolí se zdrojnicí vodního toku Mírovka bude komunikace překonávat
pomocí rozsáhlého mostního objektu. V úzké nivě drobného toku lze zaznamenat netýkavku
nedůtklivou (Impatiens noli-tangere), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), sítinu rozkladitou
(Juncus effusus), metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa), ostřici řídkoklasou (Carex
remota), ptačinec mokřadní (Stellaria alsine), čistec lesní (Stachys sylvatica), krabilici
chlupatou (Chaerophyllum hirsutum), rozrazil potoční (Veronica beccabunga), porosty ostřice
třeslicovité (Carex brizoides), ostřice ostré (C. acuta) a skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus).

Obr. 13: Trasa D35 vedoucí přes rozsáhlý lesní komplex

V lesích v závislosti na hospodaření dominuje ve stromovém patře buk lesní (Fagus sylvatica)
nebo smrk ztepilý (Picea abies), místy také borovice lesní (Pinus sylvestris). Bylinné patro
v závislosti na patře stromovém buď zcela chybí, ojediněle jsou zastoupeny starček vejčitý
(Senecio ovatus), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus agg.) nebo šťavel kyselý (Oxalis
acetosella), místy se rozkládají porosty brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), metlička
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křivolaká (Avenella flexuosa), rozrazil lékařský (Veronica officinalis) a vřes obecný (Calluna
vulgaris).
V lesích se roztroušeně vyskytuje jedle bělokorá (Abies alba), taxon vyžadující pozornost
(C4a) podle Červeného seznamu ČR (Gruclich 2012). Z invazních druhů lze zaznamenat
netýkavku malokvětou (Impatiens parviflora).
8) Úsek severně od Dětřichova u Moravské Třebové
Západní část navržené trasy D35 vychází z lesního komplexu, protne několik intenzivně
obhospodařovaných luk (X5) a údolí Bílého potoka. Z větší části vede po plochách intenzivně
obhospodařovaných polí (X2). Při okrajích lesů lze zaznamenat fragmenty acidofilních bučin
(L5.4).
V lučních porostech dominují traviny, při okrajích lesů se šíří janovec metlatý (Cytisus
scoparius), patrná je přítomnost vřesu obecného (Calluna vulgaris) či trojzubce poléhavého
(Danthonia decumens). Svahu nad Bílým potokem dominuje topol osika (Populus tremula),
zastoupena je lípa srdčitá (Tilica cordata), keřové i bylinné patro je ruderalizováno. Vegetace
je ovlivněna eutrofizací. Z invazních druhů byl zjištěn vysazovaný dub červený (Quercu rubra).

Obr. 14: Západní část trasy D35 v úseku Staré Město – Mohelnice

Soupis zaznamenaných druhů rostlin dle jednotlivých lokalit uvádí následující tabulka.
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Tab. 2: Soupis zaznamenaných druhů rostlin (názvosloví a status dle Danihelka et al. 2012,
ohrožení dle Grulich (2012), C3 – druh ohrožený, C4a – taxon vyžadující pozornost)
Taxon
Abies alba
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Aethusa cynapium
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Achillea millefolium agg.
Ajuga reptans
Alchemilla sp.
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alopecurus aequalis
Alopecurus pratensis
Amaranthus retroflexus
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Apera spica-venti
Arabidopsis thaliana
Arctium lappa
Arctium tomentosum
Armoracia rusticana
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Astragalus glycyphyllos
Athyrium filix-femina
Avena fatua
Avenella flexuosa
Avenula pubescens
Barbarea vulgaris
Bellis perennis
Beta vulgaris
Betula pendula
Bides sp.
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Brassica napus
Bromus hordeaceus
Bromus sterilis
Bryonia alba
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
Callitriche sp.
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Calystegia sepium
Campanula patula
Campanula rotundifolia
Capsella bursa-pastoris
Cardamine amara
Cardamine flexuosa

Status
C4a

1
•
•
•
•
•
•

2
•
•
•
•

invazní, neofyt

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
naturalizovaný, archeofyt

•
•

4

•
•

5
•

6

•

•
•

•
•
•
•
•

•

3
•

•

•
•
•

7
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

naturalizovaný, archeofyt

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
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naturalizovaný, archeofyt
naturalizovaný, archeofyt
invazní, archeofyt

8

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

z kultury

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
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•
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•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

naturalizovaný, archeofyt

•

•
•

•
•
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•
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•
•

•

•

•
•

•
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Taxon
Carduus crispus
Carex acuta
Carex brizoides
Carex canescens
Carex hirta
Carex muricata agg.
Carex pallescens
Carex remota
Carex sylvatica
Carex vesicaria
Carlina acaulis
Carpinus betulus
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Centaurium erythraea
Cerastium arvense
Cerastium glutinosum
Cerastium holosteoides
Cichorium intybus
Circaea lutetiana
Cirsium acaulon
Cirsium arvense
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Cirsium rivulare
Cirsium vulgare
Clinopodium vulgare
Colchicum autumnale
Consolida regalis
Convallaria majalis
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Corydalis solida
Corylus avellana
Crepis biennis
Cruciata laevipes
Cynosurus cristatus
Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Danthonia decumbens
Daucus carota
Descurainia sophia
Deschampsia cespitosa
Dianthus deltoides
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Echinochloa crus-galli
Echium vulgare
Elymus repens
Epilobium angustifolium
Epilobium hirsutum
Epilobium sp.
Equisetum arvense
Equisetum sylvaticum
Erigeron annuus
Euonymus europaeus
Euphorbia cyparissias
Euphorbia dulcis

Status

1
•

2
•

3

4

5

6

•
•

•
•
•
•

•

•

7

8
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

naturalizovaný, archeofyt
•
C4a
•
•

•
•

naturalizovaný, archeofyt

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
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•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

naturalizovaný, archeofyt

•
•
•

C4a
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

naturalizovaný, neofyt
•

•

•

•

•

•
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•
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•
•

invazní, archeofyt

•
•
•

•
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Taxon
Euphorbia esula
Euphorbia helioscopia
Euphrasia officinalis
Fagus sylvatica
Falcaria vulgaris
Fallopia convolvulus
Festuca arundinacea
Festuca gigantea
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra
Festuca rupicola
Festuca sp.
Ficaria verna
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Fraxinus excelsior
Fumaria officinalis
Galeobdolon montanum
Galeopsis tetrahit
Galium album
Galium aparine
Galium mollugo agg.
Galium odoratum
Galium palustre
Galium verum
Galium xpomeranicum
Genista tinctoria
Geranium phaeum
Geranium pratense
Geranium pusillum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria fluitans
Gnaphalium sylvaticum
Gymnocarpium dryopteris
Heracleum sphondylium
Hesperis matronalis
Hieracium murorum
Hieracium sabaudum
Holcus lanatus
Humulus lupulus
Hylotelephium maximum
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum hirsutum
Chelidonium majus
Chenopodium album
Chrysosplenium alternifolium
Impatiens glandulifera
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Juglans regia
Juncus conglomeratus
Juncus effusus

Status
naturalizovaný, archeofyt

1
•
•

naturalizovaný, archeofyt

•
•
•
•

2

•

•
•
•

•
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•
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•
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•
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•
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Taxon
Knautia arvensis
Lactuca serriola
Lamium album
Lamium maculatum
Lamium purpureum
Lapsana communis
Larix decidua
Lathyrus pratensis
Lathyrus sylvestris
Lemna minor
Leontodon hispidus
Leonurus cardiaca
Leucanthemum vulgare agg.
Ligustrum vulgare
Linaria vulgaris
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lupinus polyphyllus
Luzula campestris
Luzula luzuloides
Luzula pilosa
Lycopus europaeus
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Malus domestica
Malva moschata
Matricaria discoidea
Matricaria chamomilla
Medicago lupulina
Medicago sativa
Melampyrum pratense
Melica nutans
Mentha arvensis
Microrrhinum minus
Milium effusum
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Myosotis arvensis
Myosotis palustris agg.
Myosotis ramosissima
Myosotis stricta
Myosoton aquaticum
Myriophyllum spicatum
Ornithogalum kochii
Oxalis acetosella
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Persicaria lapathifolia
Petasites albus
Petasites hybridus
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Picea abies
Picris hieracioides

Status
naturalizovaný, archeofyt
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1
•
•
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Taxon
Pilosella aurantiaca
Pilosella densiflora
Pilosella officinarum
Pimpinella saxifraga
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Poa nemoralis
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygala vulgaris
Polygonum aviculare
Populus sp.
Populus tremula
Populus xcanadensis
Potentilla anserina
Potentilla argentea
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus insititia
Prunus padus
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Pulmonaria obscura
Pyrus communis
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus acris
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Reynoutria japonica
Rhinanthus minor
Rorippa palustris
Rosa canina
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex obtusifolius
Salix caprea
Salix cinerea
Salix euxina
Salix viminalis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sanguisorba officinalis
Saxifraga granulata
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Selinum carvifolia
Senecio ovatus

Status
C3 autochtonní
C4a

1
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•

•
•
•
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•
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Taxon
Senecio sylvaticus
Setaria pumila
Silene latifolia
Silene nutans
Silene vulgaris
Solanum nigrum
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Solidago virgaurea
Sorbus aucuparia
Spergula arvensis
Stachys palustris
Stachys sylvatica
Stellaria alsine
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria media
Stellaria nemorum
Symphoricarpos albus
Symphytum officinale
Syringa vulgaris
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Thlaspi arvense
Thymus pulegioides
Tilia cordata
Torilis japonica
Tragopogon orientalis
Tragopogon pratensis
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Trifolium medium
Trifolium montanum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tripleurospermum inodorum
Trisetum flavescens
Triticum aestivum
Tussilago farfara
Typha latifolia
Ulmus laevis
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Valeriana officinalis
Valerianella locusta
Verbascum chaixii subsp. austriacum
Verbascum thapsus
Veronica anagallis-aquatica
Veronica arvensis
Veronica beccabunga
Veronica hederifolia agg.
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica persica
Veronica sublobata
Viburnum opulus
Vicia cracca
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1
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Taxon
Vicia sepium
Vicia tetrasperma
Viola arvensis
Viola hirta
Viola riviniana
Viscaria vulgaris
Viscum album
Zea mays

Status

1
•

2

•
•

3

•

4
•
•
•

•
•

5
•
•

6
•
•
•

7

8
•
•

•
•

•
z kultury

•

Během průzkumů nebyla v území zaznamenána přítomnost druhů zvláště chráněných podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Zjištěno bylo několik druhů vzácnějších, které jsou
uvedeny v Červeném seznamu ČR (Grulich 2012). V lučních porostech v blízkosti rybníčku
severně od Maletína byl ojediněle zaznamenán jestřábník oranžový (Pilosella aurantiaca),
jehož autochtonní populace patří mezi druhy ohrožené (C3). Primárně se jedná o horský druh.
Ze zástupců taxonů vyžadujících pozornost (C4a) na lukách rostou pcháč bezlodyžný (Cirsium
acaulon), divizna jižní (Verbascum chaixii subsp. austriacum), zeměžluč okolíkatá (Centaurium
erythraea) a jestřábník hustokvětý (Pilosella densiflora). Ten se vyskytuje v podstatě na všech
lučních enklávách v území. V lesních porostech se roztroušeně vyskytuje jedle bělokorá (Abies
alba), v nivě Mírovky lze zaznamenat jilm vaz (Ulmus laevis) a dymnivku plnou (Corydalis
solida).
V území se roztroušeně vyskytují přírodě blízké biotopy. Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2)
doprovází vodní tok Mírovku a Řepovský potok. Drobné fragmenty lze v území ojediněle
zaznamenat ve vazbě na další drobné vodní toky. Hodnotné jsou mezofilní ovsíkové louky
(T1.1) rozkládající se jižně od Krchleb a v okolí Maletína. Porosty květnatých a acidofilních
bučin (L5.1, L5.4) jsou značně ovlivněny lesním hospodařením.
V území byla zjištěna přítomnost některých invazních druhů rostlin. Ze záměrných výsadeb
pochází dub červený (Quercus rubra), borovice vejmutovka (Pinus strobus), topol kanadský
(Populus xcanadensis) a pámelník bílý (Symphoricarpos albus). Na okraje polí a narušované
plochy jsou vázány laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), turan roční (Erigeron annuus),
celík kanadský a také obrovský (Solidago canadensis, S. gigantea). V bylinném patře lesních
porostů se šíří netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Na vlčích místech u Mohelnice byla
zjištěn výskyt netýkavky žláznaté (I. glandulifera).
U Mírovky byl zjištěn menší porost křídlatky japonské (Reynoutria japonica) o velikosti cca 1
m2. Rozsáhlé porosty křídlatky japonské o rozloze cca 200 m2 se rozkládají také v blízkosti
křížení navrhované trasy s bezejmennou zdrojnicí napájející rybníček severně od Maletína.
V roce 2018 byly tyto porosty koseny, pravděpodobně zde byl aplikován i herbicid. Dochází
zde však k opětovnému zmlazení. V lučních porostech severně od Javoří a od Maletína se
hojně šíří vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus).
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4. Zoologický průzkum
V roce 2018 byly provedeny zoologické průzkumy v úseku připravované stavby dálnice D35
mezi Mohelnicí a Starým Městem. Průzkumy bezobratlých byly cíleny zejména na tyto skupiny:
pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones), brouci (Coleoptera, čeledi Carabidae a Staphylindiae)
a motýli (nadčeledi Papilionoidea, Hesperioidea, Zygaenoidea). Ostatní zástupci bezobratlých
byli sledováni spíše okrajově. U obratlovců byly prozkoumány všechny skupiny. Ichtyologický
a hydrobiologický průzkum je přílohou 1 tohoto dokumentu. Na základě poznatků o výskytu
fauny je dále vyhodnoceno její ovlivnění plánovanou výstavbou.
K zařazení živočichů do jednotlivých kategorií ochrany byly použity následující zkratky:
Druhy zvláště chráněné zákonem (uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.)


O – Ohrožený druh



SO – Silně ohrožený druh



KO – Kriticky ohrožený druh

Druhy zapsané v červených seznamech (Řezáč et al. 2015, Hejda et al. 2017, Chobot et Němec 2017)


EX – Vyhynulý



RE – Vymizelý na území ČR



EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě



CR – Kriticky ohrožený



EN – Ohrožený



VU – Zranitelný



NT – Téměř ohrožený



NE – Nevyhodnocený



DD – Nedostatečné údaje

Druhy zapsané v evropských směrnicích


I – Druh zapsaný v příloze I Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků



II – Druh zapsaný v příloze II Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin - Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje
vyhlášení zvláštních oblastí ochrany



IV – Druh zapsaný v příloze IV Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin - Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou
ochranu



V – Druh zapsaný v příloze V Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin - Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž odchyt a odebírání ve
volné přírodě a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování
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4.1. Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones)
Metody
Pozornost byla věnovaná všem skupinám pavouků, tedy jak epigeickým (žijících na povrchu
půdy), tak druhům žijících na vegetaci. Průzkum probíhal od dubna do září v roce 2018. Hlavní
metodou sběru použitou pro inventarizaci pavouků byla metoda padacích zemních pastí a
individuální sběr. Jako zemní pasti byly použity plastové kelímky o objemu 0,5 l (průměr 9 cm).
Samotná past se skládala ze dvou kelímků vložených do sebe, kelímky byly zakopány až po
okraj v zemi. Jako konzervant sloužil nasycený roztok kuchyňské soli s octem a detergentem
a byly opatřeny stříškou z přírodního materiálu proti dešti. Pasti byly umístěny v transektech
po třech pastech na čtyřech lokalitách. Vybírány byly nepravidelně při každé návštěvě lokality.
Po ukončení průzkumu byly pasti odstraněny. Dalšími metodami sběru pavouků byly smyk
bylinné vegetace, oklep keřů a stromů, prosev hrabanky a také individuální sběr. Tyto metody
byly aplikovány při každé návštěvě lokality. Nasbíraný materiál pavouků je uchováván v
epruvetách se 70% lihem a uložen ve sbírce autora průzkumu. Nasbíraný materiál byl určen
podle klíče Spiders of Europe (Nentwig et al. 2018). Taxonomie a nomenklatura byla převzata
dle aktuální verze světového katalogu pavouků (WSC 2018). U druhů z Červeného seznamu
jsou uvedeny kategorie ohroženosti (podle Řezáče et al. 2015).
Sledované lokality
Navržená dálnice překonává nevysoký, zalesněný hřeben Zábřežské vrchoviny a mozaiku polí
a luk, velkou část úseku tvoří agrocenózy. Z důvodu rozlehlosti a liniového charakteru území
byly vybrány čtyři reprezentativní lokality:
1. Dětřichov (49°47'50.787"N, 16°43'38.428"E) – květnatá louka s křovinami a remízkem.
2. Starý Maletín (49°47'59.015"N, 16°45'41.560"E) – smíšený les v údolí potoka Mírovka a
lesní mokřady.
3. Maletín (49°48'24.207"N, 16°46'31.972"E") – malý rybník a okolní louky a okraj smrčiny.
4. Řepová (49°48'18.484"N, 16°51'52.264"E) – řídký listnatý les s osluněnými okraji.
Výsledky
V průběhu průzkumu bylo zjištěno 98 druhů z 23 čeledí. Celkem tři druhy pavouků mají vyšší
kategorii ohroženosti a to snovačka Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) jako druh
zranitelný (VU), plachetnatka Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 jako druh ohrožený (EN) a
snovačka Boesenbergova Theridion boesenbergi Strand, 1904 jako druh kriticky ohrožený
druh (CR). Většina zjištěných taxonů jsou běžné druhy nelesních i lesních biotopů.
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Tab. 3. Přehled zjištěných druhů pavouků na jednotlivých lokalitách
Čeleď
Agelenidae

Amaurobiidae
Anyphaenidae
Araneidae

Clubionidae

Cybaeidae
Dictynidae
Dysderidae
Gnaphosidae

Hahniidae
Linyphiidae

Liocranidae
Lycosidae

Latinský název
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)
Coelotes terrestris (Wider, 1834)
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837)
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855)
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768)
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)
Araneus diadematus Clerck, 1757
Araneus quadratus Clerck, 1757
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
Larinioides suspicax (O. P.-Cambridge, 1876)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)
Clubiona lutescens Westring, 1851
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1834
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)
Dictyna uncinata Thorell, 1856
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838)
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833)
Cicurina cicur (Fabricius, 1793)
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836)
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)
Diplostyla concolor (Wider, 1834)
Erigone dentipalpis (Wider, 1834)
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938
Linyphia hortensis Sundevall, 1830
Linyphia triangularis (Clerck, 1757)
Macrargus rufus (Wider, 1834)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)
Microneta viaria (Blackwall, 1841)
Neriene emphana (Walckenaer, 1841)
Neriene peltata (Wider, 1834)
Neriene radiata (Walckenaer, 1841)
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853)
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)
Pardosa agrestis (Westring, 1861)
Pardosa amentata (Clerck, 1757)
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)
Pardosa pullata (Clerck, 1757)
Pirata piraticus (Clerck, 1757)
Piratula hygrophila (Thorell, 1872)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)

1
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•

•
•
•
•

•

2

3
•

•
•
•
•
•
•

4
•
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•

•
•
•
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•
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•
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•
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•
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Čeleď

Latinský název
Trochosa terricola Thorell, 1856
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)
Mimetidae
Ero furcata (Villers, 1789)
Miturgidae
Zora spinimana (Sundevall, 1833)
Philodromidae
Philodromus albidus Kulczynski, 1911
Philodromus aureolus (Clerck, 1757)
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835
Philodromus dispar Walckenaer, 1826
Phrurolithidae
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835)
Pisauridae
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
Salticidae
Evarcha arcuata (Clerck, 1757)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)
Sparassidae
Micrommata virescens (Clerck, 1757)
Tetragnathidae
Metellina mengei (Blackwall, 1870)
Metellina segmentata (Clerck, 1757)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)
Tetragnatha montana Simon, 1874
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870
Theridiidae
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)
Neottiura bimaculata (Linné, 1767)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)
Robertus lividus (Blackwall, 1836)
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge,
1871)
Theridion boesenbergi Strand, 1904
Theridion mystaceum L. Koch, 1870
Thomisidae
Diaea dorsata (Fabricius, 1777)
Misumena vatia (Clerck, 1757)
Synema globosum (Fabricius, 1775)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757)
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834)
Xysticus kochi Thorell, 1872
Celkový počet druhů – 98
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•
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•

•

•

•

3

•
•
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•
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Komentáře k významným druhům:
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 (pavučenka Kratochvílova) – vzácný druh drobného
pavouka, který je vázaný na málo narušené smíšené a listnaté lesy. V ČR roztroušeně po
celém území, ale vždy vzácně. Jedna samice nalezena v listovém opadu u Starého Maletína
ve smíšeném lese u potoka. Tento druh náleží v červeném seznamu pavouků do kategorie
ohrožený (EN).
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871, snovačka) – nehojný druh, který je vázán na
mokřadní biotopy. Nalezen v lesním mokřadu u potoka u Starého Maletína. Tento druh náleží
v červeném seznamu pavouků do kategorie zranitelný (VU).
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Theridion boesenbergi Strand, 1904 (snovačka Boesenbergova) – velmi vzácný druh, který
se vyskytuje na různých lesních i nelesních biotopech. Znám z ČR jen z pěti lokalit. Zdá se
však, že se jedná o přehlížený druh. Žije na vegetaci a na stromech v jehličnatých a smíšených
lesích a na jejich okrajích. V červeném seznamu pavouků náleží do kategorie kriticky ohrožený
(CR).
4.2. Vážky (Odonata)
Metody
Tato bioindikační skupina hmyzu vhodně odráží kvalitu mokřadů a okolní vegetace (larvy se
vyvíjejí ve vodním prostředí, dospělci létají v okolí vodních ploch). Vážky byly sledovány spíše
doplňkově a necíleně během průzkumů motýlů a obojživelníků, nicméně podařilo se nasbírat
reprezentativní množství dat, tudíž seznam pozorovaných druhů vážek poskytujeme rovněž.
Tato skupina byly sledována v blízkosti mokřadů zejména vizuálně, obtížně determinovatelní
jedinci byli odchyceni sítí (průměr obruče 40 cm, délka hole 2 m), larvy byly loveny rybářským
podběrákem a cedníkem během průzkumu výskytu obojživelníků
Výsledky
Vážky byly zaznamenány pouze ve vazbě na rybník pod Jahodnicí u Maletína, lesní potok pod
Skalníkem, Řepovský potok a Mírovku u Křemačova. Nejvíce druhů (a to i velmi početně) se
vyskytovalo na rybníce pod Jahodnicí u Maletína. Zjištěné druhové spektrum dokládá kvalitu
tohoto vodního biotopu, který zahrnuje rozvinuté litorální pásmo, vodní vegetaci i čistou vodu.
Tyto extenzivní nádrže mají velký potenciál i pro další živočichy (zejména obojživelníky). Na
lokalitách byly zjištěny víceméně rozšířené a euryekní druhy. Některé byly zahrnuty v minulém
červeném seznamu ohrožených druhů (Hanel et al. 2005) – šidélko malé (Ischnura pumilio,
NT), šídlatka hnědá (Sympecma fusca, NT), klínatka obecná (Gomphus vulgatissumus, VU),
páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii, VU), vážka žíhaná (Sympetrum striolatum,
NT). Ohrožení těchto druhů bylo ovšem přehodnoceno a v aktuálním červeném seznamu již
nefigurují. Proto v tabulce 4 uvádíme DBI (Dragonfly biotic index), který popisuje bioindikační
hodnotu druhu (= jeho nároky na kvalitu vodního stanoviště na škále 1–9, podle Dolný et al
2016).
Tab. 4: Druhy vážek zaznamenaných při průzkumech zájmového území
Český název
Vážky
Klínatka obecná
Lesklice měděná
Lesklice zelenavá
Motýlice lesklá
Motýlice obecná

Latinský název
Odonata
Gomphus vulgatissimus
Cordulia aenea
Somatochlora metallica
Calopteryx splendens
Calopteryx virgo

Lokalita
Řepovský p.
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí, okolí Maletína
rybník pod Jahodnicí, Mírovka
Řepovský p.

DBI
4
0
0
0
1
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Český název
Latinský název
Páskovec kroužkovaný Cordulegaster boltonii
Šídlatka hnědá
Sympecma fusca
Šídlatka páskovaná
Lestes sponsa
Šídlatka velká
Chalcolestes viridis
Šidélko brvonohé
Platycnemis pennipes
Šidélko kroužkované
Enallagma cyathigerum
Šidélko páskované
Coenagrion puella
Šidélko malé
Ischnura pumilio
Šidélko rudoočko
Erythromma najas
Šidélko ruměnné
Pyrrhosoma nymphula
Šidélko větší
Ischnura elegans
Šídlo královské
Anax imperator
Šídlo modré
Aeshna cyanea
Vážka černořitná
Orthetrum cancellatum
Vážka červená
Crocothemis erythraea
Vážka čtyřsvrnná
Libellula quadrimaculata
Vážka obecná
Sympetrum vulgatum
Vážka ploská
Libellula depressa
Vážka rudá
Sympetrum sanguineum
Vážka žíhaná
Sympetrum striolatum
Celkový počet druhů – 24

Lokalita
lesní potok pod Skalníkem
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí, okolí Maletína
rybník pod Jahodnicí, Mírovka
rybník pod Jahodnicí, okolí Maletína
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí, okolí Maletína
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí, okolí Maletína
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí, Podolí, Řepová
rybník pod Jahodnicí
rybník pod Jahodnicí

DBI
5
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3

4.3. Brouci (Coleoptera)
Metody
Terénní průzkum probíhal v roce 2018 v rámci celodenních návštěv od začátku dubna do září.
Zaměřen byl na brouky (Coleoptera) zejména na čeledi Carabidae a Staphylindiae. Vybraná
skupina indikuje stav studovaných biotopů. Pro studium této skupiny bylo využito standardních
metod inventarizačních průzkumů (Janáčková et Štorkánová 2005; Řezáč et Krásenský
2015a, b). Vzhledem k charakteru lokality bylo území rozděleno na čtyři dílčí plochy. Materiál
byl získáván individuálním sběrem, smýkáním vegetace a oklepem dřevin. Na dílčích plochách
byly umístěny zemní pasti z plastových kelímků s konzervantem z octu a soli. Systematické
členění je použito podle Löbl et Smetana (2003–2011) a Löbl et Smetana (2013). Pokud není
uvedeno jinak, veškerý materiál determinoval autor a nejvýznamnější dokladové materiály jsou
uloženy v jeho sbírce (Mgr. Filip Trnka).
Sledované lokality
Zkoumaný úsek plánované dálnice D35 o celkové délce okolo 30 km se nachází mezi Starým
Městem a Mohelnicí, překonává nevysoký, zalesněný hřeben Zábřežské vrchoviny a mozaiku
polí a luk, velkou část úseku tvoří polní kultury. Z důvodu rozlehlosti a liniového charakteru
zkoumaného území byly vybrány čtyři reprezentativní lokality.
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1. Dětřichov (49°47'50.787"N, 16°43'38.428"E) – květnatá louka s křovinami a remízkem.
2. Starý Maletín (49°47'59.015"N, 16°45'41.560"E) – smíšený les v údolí potoka Mírovka a
lesní mokřady.
3. Maletín (49°48'24.207"N, 16°46'31.972"E") – malý rybník a okolní louky a okraj smrčiny.
4. Řepová (49°48'18.484"N, 16°51'52.264"E) – řídký listnatý les s osluněnými okraji.
Výsledky
Na lokalitě bylo po dobu průzkumu zjištěno 196 druhů brouků z 30 čeledí, z nichž je 5 druhů
chráněno zákonem č. 144/1992 Sb. o ochraně a přírody a krajiny, v platném znění – Brachinus
explodens, Carabus arvensis, C. scheidleri, Cicindela campestris a Oxythyrea funesta (všichni
v kategorii ohrožený) a 3 druhy jsou zařazeny do červeného seznamu bezobratlých (Hejda et
al. 2017). Jeden druh patří do kategorie ohrožený (EN) – Eucnemis capucina a dva druhy do
kategorie téměř ohrožený (NT) – Carabus cancellatus a Microplontus campestris.
Během dvouletého průzkumu Moravce et Voničky (in Anděl 2016) zde bylo nalezeno 136
druhů střevlíkovitých a 8 druhů drabčíkovitých brouků. Během tohoto průzkumu se podařilo
nalézt 58 druhů střevlíkovitých, 6 druhů drabčíkovitých a 133 dalších druhů brouků z 28 dalších
čeledí. Nižší počet druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých je dám především specializovaným
způsobem lovu těchto skupin. Druhy, které se nepodařilo potvrdit, s největší pravděpodobností
stále na studovaném úseku žijí. Aktuální průzkum byl celkově zaměřen na veškeré čeledi a
skupiny brouků, které jsou odchytávány rozdílnými metodami. Počet druhů by byl vyšší, ale
vzhledem k obtížnosti determinace některých rodů střevlíkovitých a drabčíkovitých nebylo
možné tyto druhy identifikovat do druhu bez specialisty.
Tab. 5. Přehled zjištěných druhů brouků na jednotlivých lokalitách
Čeleď
Anthribidae
Apionidae
Attelabidae
Buprestidae
Byturidae
Cantharidae

Carabidae

Latinský název
Anthribus nebulosus Forster, 1770
Apion frumentarium (Linnaeus, 1758)
Taeniapion urticarium (Herbst, 1784)
Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)
Anthaxa nitidula (Linnaeus, 1758)
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758)
Byturus ochraceus (Scriba, 1790)
Byturus tomentosus (DeGeer, 1774)
Cantharis fusca Linnaeus, 1758
Cantharis lateralis Linnaeus, 1758
Cantharis pellucida Fabricius, 1792
Cantharis rufa Linnaeus, 1758
Metacantharis discoidea (Ahrens, 1812)
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)
Rhagonycha lignosa (O. F. Mueller, 1764)
Abax ovalis (Duftschmid, 1812)
Abax parallelepipedus (Piller &
Mitterpacher, 1783)
Abax parallelus (Duftschmid, 1812)

Český název
větevníček
nosatčík
nosatčík
zobonoska lísková
krasec lesklý
krasec čtyřtečný
malinovník šedý
malinovník plstnatý
páteříček sněhový
páteříček
páteříček
páteříček červený
páteříček
páteříček žlutý
páteříček
čtvercoštítník

1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2
•

3

4

Ohrožení

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

čtvercoštítník černý

•

čtvercoštítník
rovnoběžný

•

•
•
•

•

•
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Čeleď

Latinský název
Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825)
Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758)
Agonum viduum (Panzer, 1796)
Amara aenea (DeGeer, 1774)
Amara eurynota (Panzer, 1796)
Amara familiaris (Duftschmid, 1812)
Amara ovata (Fabricius, 1792)
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
Badister lacertosus Sturm, 1815
Bembidion lampros (Herbst, 1784)
Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846)
Brachinus explodens Duftschmid, 1812
Calathus fuscipes (Goeze, 1777)
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)
Carabus arvensis Herbst, 1784
Carabus auronitens Fabricius, 1792
Carabus cancellatus Illiger, 1798
Carabus convexus Fabricius, 1775
Carabus glabratus Paykull, 1790
Carabus hortensis Linnaeus, 1758
Carabus intricatus Linnaeus, 1761
Carabus linnei Panzer, 1810
Carabus nemoralis O. F. Müller, 1764
Carabus scheidleri Panzer, 1799
Carabus violaceus Linnaeus, 1758
Cicindela campestris Linnaeus, 1758
Clivina collaris (Herbst, 1784)
Clivina fossor (Linnaeus, 1758)
Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758)
Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758)
Demetrias monostigma Samouelle, 1819
Drypta dentata (P. Rossi, 1790)
Dyschirius globosus (Herbst, 1784)
Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758)
Harpalus affinis (Schrank, 1781)
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812)
Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
Molops elatus (Fabricius, 1801)
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)
Platynus assimilis (Paykull, 1790)

Cerambycidae

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)
Poecilus versicolor (Sturm, 1824)
Pterostichus burmeisteri Heer, 1838
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)
Pterostichus niger (Schaller, 1783)
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius,
1787)
Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761)
Synuchus vivalis (Illiger, 1798)
Trichotichnus laevicollis (Duftschmid, 1812)
Agapanthia villosoviridescens (DeGeer,
1775)
Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781)
Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)

Český název
střevlíček
střevlíček
střevlíček
kvapník
kvapník
kvapník
kvapník
střevlíček ošlejchovaný
střevlíček
střevlíček
střevlíček
prskavec menší
střevlíček
střevlíček
střevlík polní
střevlík zlatolesklý
střevlík měděný
střevlík vypouklý
střevlík hladký
střevlík zahradní
střevlík svraštělý
střevlík Linnéův
střevlík hajní
střevlík Scheidlerův
střevlík fialový
svižník polní
střevlíček
střevlíček
úzkoštítník nosatý
střevlíček
střevlíček
kořenokaz modrý
střevlíček
pobřežník obecný
kvapník modrý
kvapník
vousáč rezavý
střevlíček
střevlík
pohrázník černý
vláhomil dvouskvrnný
vláhomil bahenní
úzkohrdlec
přizpůsobený
střevlíček měděný
střevlíček
střevlík kovový
střevlíček
střevlíček

1
•

2

3
•
•
•

•
•

4
•

Ohrožení

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

O

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

O
NT
•

•

O

•
O
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

střevlíček

•

•

střevlíček
střevlíček
střevlíček

•
•
•

tesařík úzkoštítý

•

tesařík
tesařík

•
•
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Čeleď

Coccinellidae

Curculionidae

Latinský název
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
Grammoptera abdominalis (Stephens,
1831)
Leptura maculata Poda, 1761
Molorchus minor (Linnaeus, 1758)
Obrium brunneum (Fabricius, 1793)
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)
Stenurella bifasciata (O. F. Mueller, 1776)
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)
Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
Hippodamia variegata (Goeze, 1777)
Hyperaspis campestris (Herbst, 1783)
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus,
1758)
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus,
1761)
Anthonomus rectirostris (Linnaeus, 1758)
Anthonomus rubi (Herbst, 1795)
Archarius crux (Fabricius, 1777)
Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802)
Archarius salicivorus (Paykull, 1792)
Baris artemisiae (Herbst, 1795)
Barynotus obscurus (Fabricius, 1775)
Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785)
Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)
Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802)
Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham,
1802)
Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795)
Curculio nucum Linnaeus, 1758
Dorytomus tortrix (Linnaeus, 1760)
Eusomus ovulum Germar, 1824
Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)
Hypera conmaculata (Herbst, 1795)
Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775)
Ips typographus (Linnaeus, 1758)
Liophloeus lentus Germar, 1824
Lixus iridis (Olivier, 1807)
Magdalis ruficornis (Linnaeus, 1758)
Mecinus labilis (Herbst, 1795)
Mecinus pyraster (Herbst, 1795)
Microplontus campestris (Gyllenhal, 1837)
Microplontus melanostigma (Marsham,
1802)
Mogulones raphani (Fabricius, 1792)
Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
Orchestes fagi (Linnaeus, 1758)
Otiorhynchus lirus Schoenherr, 1834
Phyllobius arborator (Herbst, 1797)
Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834
Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758)
Phyllobius viridicollis (Fabricius, 1792)
Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795)

Český název
tesařík červenoštítý

1
•

tesařík

•

tesařík ozbrojený
polokrovečník menší
tesařík
kousavec korový
tesařík
tesařík černošpičký
tesařík smrkový
kozlíček ovocný
slunéčko dvojtečné
slunéčko sedmitečné
slunéčko
slunéčko východní
slunéčko
slunéčko

•

•
•
•

slunéčko čtrnáctitečné

•

slunéčko

•

květopas peckový
květopas jahodový
nosatec
nosatec
nosatec
loděc úhledný
nosatec
nosatec
krytonosec
krytonosec

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2

3

4

Ohrožení

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

krytonosec čtyřzubý

•

krytonosec
nosatec lískový
topolníček
nosatec
klikoroh borový
klikoroh
klikoroh
lýkožrout smrkový
křovinář
rýhonosec zelený
nosatec
nosatec
nosatec
nosatec

•
•
•
•

nosatec

•

krytonosec
krytonosec
skákač bukový
lalokonosec
listohlod stromový
listohlod žahavkový
listohlod
listohlod
skákač

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

NT

•
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Čeleď

Dasytidae
Dermestidae
Elateridae

Eucnemidae
Chrysomelidae

Latinský název
Rhinocyllus conicus (Froelich, 1792)
Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758)
Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785)
Simo hirticornis (Herbst, 1795)
Sitona hispidulus (Fabricius, 1776)
Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)
Sitona puncticollis Stephens, 1831
Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798)
Strophosoma melanogrammum (Forster,
1771)
Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787)
Tapinotus sellatus (Fabricius, 1794)
Trichosirocalus troglodytes (Fabricius,
1787)
Dasytes plumbeus (O. F. Mueller, 1776)
Dermestes lardarius Linnaeus, 1758
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)
Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
Cidnopus pilosus (Leske, 1785)
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)
Limonius poneli Leseigneur & Mertlik, 2007
Melanotus castanipes (Paykull, 1800)
Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758)
Eucnemis capucina Ahrens, 1812
Cassida nebulosa (Linnaeus, 1758)
Cassida viridis Linnaeus, 1758
Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837
Crepidodera aurata (Marsham, 1802)
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)
Gastrophysa viridula (DeGeer, 1775)

Lucanidae

Gonioctena quinquepunctata (Fabricius,
1787)
Chrysolina oricalcia (O. F. Mueller, 1776)
Chrysolina varians (Schaller, 1783)
Chrysomela populi Linnaeus, 1758
Lochmaea capreae (Linnaeus, 1758)
Luperus luperus (Sulzer, 1776)
Oulema gallaeciana (Heyden, 1870)
Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)
Plateumaris sericea (Linnaeus, 1761)
Smaragdina salicina (Scopoli, 1763)
Dorcus parallelopipedus (Linnaeus, 1758)

Malachiidae

Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)

Melyridae

Charopus flavipes (Paykull, 1798)
Mordellochroa abdominalis (Fabricius,
1775)
Nanophyes marmoratus marmoratus
(Goeze, 1777)
Brassicogethes aeneus (Fabricius, 1775)
Oedemera femorata (Scopoli, 1763)
Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758)
Anobium punctatum (DeGeer, 1774)
Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
Byctiscus populi (Linnaeus, 1758)
Neocoenorhinus germanicus (Herbst, 1797)

Mordellidae
Nanophyidae
Nitidulidae
Oedemeridae
Orsodacnidae
Ptinidae
Rhynchitidae

Český název
rýhonosec
krytonosec
nosatec
lalokonosec
listopas
listopas čárkovaný
listopas
listopas rýhovaný

1
•
•

listopas šedý

•

dlouháč plevelový
nosatec

•

krytonosec

•

bradavičník
kožojed obecný
kovařík šedý
kovařík
kovařík narudlý
kovařík
kovařík
kovařík
kovařík
kovařík
dřevomil
štítonoš skvrnitý
štítonoš zelený
vrbař uhlazený
dřepčík vrbový
bázlivec vratičový
mandelinka
ředkvičková

•
•
•

2

4

Ohrožení

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

EN
•
•
•
•

•

•

•

•

mandelinka

•

mandelinka skvělá
mandelinka
mandelinka topolová
bázlivec vrbový
bázlivec
kohoutek modrý
kohoutek černohlavý
rákosníček
mandelinka
roháček kozlík
bradavičník
dvojskvrnný
bradavičník

•

hrotař

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

nosatec
blýskáček řepkový
stehenáč
brouk
červotoč pronikavý
červotoč peřenitý
zobonoska topolová
zobonoska

3
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
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Čeleď

Scarabaeidae

Silphidae
Silvanidae
Staphylinidae

Tenebrionidae

Latinský název
Tatianaerhynchites aequatus Linnaeus,
1767
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)
Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)
Melinopterus prodromus (Brahm, 1790)
Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)
Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758)
Uleiota planata (Linnaeus, 1761)
Dinothenarus fossor (Scopoli, 1771)
Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)
Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1760)
Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763)
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790
Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787)
Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767)
Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)
Lagria hirta (Linnaeus, 1758)

Český název

1

2

zobonoska
chrobák lesní
zlatohlávek zlatý
hnojník
lejnožrout malý
zlatohlávek tmavý
křivonožec polokřídlý
mrchožrout černý
mrchožrout vrásčitý
lesák rovný
drabčík
drabčík
drabčík
drabčík
drabčík
drabčík
hubopas síťkovaný
potemník houbový
měkkokrovečník
huňatý

3

4

Ohrožení

•

O

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Celkový počet druhů – 196

Komentáře k významným druhům:
Brachinus explodens Duftschmid, 1812 (prskavec menší) – lokálně hojný druh na suchých
až polovlhkých stanovištích bez zastínění: stepi, pole; nížiny až hory. Zákonem chráněný druh
jako ohrožený.
Carabus arvensis Herbst, 1784 (střevlík polní) – střevlík žijící na loukách, pastvinách, v lesích,
vřesovištích, rašeliništích; v ČR ojedinělý, jen lokálně hojný. Zákonem chráněný druh jako
ohrožený.
Carabus scheidleri Panzer, 1799 (střevlík Scheidlerův) – vyskytuje se na loukách a
pastvinách, ale i na polích a v lesích od nížin do lesního pásma hor. Často lokálně hojný.
Zákonem chráněný druh jako ohrožený.
Carabus cancellatus Illiger, 1798 (střevlík měděný) – vyskytuje se především v otevřených
biotopech (louky, stepi, pole) od nížin do středních horských poloh. Lokálně může být hojný.
V červeném seznamu bezobratlých ČR je veden jako téměř ohrožený (NT).
Cicindela campestris Linnaeus, 1758 (svižník polní) – svižník obývající otevřená stanoviště
(polní cesty, úhory, vřesoviště) s obnaženým a často narušovaným podkladem. V ČR lokálně
hojný. Zákonem chráněný druh jako ohrožený.
Eucnemis capucina Ahrens, 1812 (dřevomil) – dospělci i larvy v zachovalých porostech s
dostatkem usychajícího a mrtvého dřeva listnáčů. V červeném seznamu bezobratlých ČR je
veden jako ohrožený druh (EN). V ČR lokálně v zachovalých lesních porostech.
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Microplontus campestris (Gyllenhal, 1837) – nosatec s vazbou na zachovalejší louky s
kopretinou bílou, kde žijí dospělci i larvy. V červeném seznamu bezobratlých ČR je veden jako
téměř ohrožený (NT). V ČR lokálně až vzácně.
Oxythyrea funesta (Poda, 1761, zlatohlávek tmavý) – teplomilný druh objevující se v květnu
až červenci na květech bylin a keřů. V minulosti vzácný druh, ale v poslední době se šíří.
Zákonem chráněný druh jako ohrožený.
4.4. Motýli (Lepidoptera)
Metody
Průzkum motýlů (Lepidoptera) byl zaměřen na druhy s denní aktivitou, především na nadčeledi
Papilionoidea, Hesperioidea a Zygaenoidea. Lokality byly navštěvovány během období aktivity
většiny denních motýlů v roce 2018 – 19. dubna, 14., 15. a 27. května, 19. července a 7. srpna.
Průzkum probíhal zejména při slunečném a bezvětrném počasí s teplotou nad 20 °C. Úsek
plánované dálnice D35 (Mohelnice – Staré Město) byl rozdělen na sedm dílčích lokalit, které
byly na základě prvotního průzkumu shledány jako vhodné a reprezentativní (seznam a jejich
charakteristika jsou uvedeny dále). Snadno rozpoznatelné druhy byly určovány v terénu, aniž
by byly loveny, ostatní motýli byli odchyceni klasickou entomologickou sítí o průměru 40 cm
(délka teleskopické hole až 2 m). Odchycení jedinci byli po determinaci vypuštěni (dokladová
imaga nebyla uchována). K determinaci byly využity atlasy Macek et al. (2015) a Bělín (2003).
Sledované lokality:
1. Podolí – lokalita zahrnovala agrocenózy v okolí Mohelnice, porost podél Podolského potoka
a terénní depresi u objektu č. p. 1 (obec Podolí), kterou lze charakterizovat jako travinný porost
s rozvolněnými křovinami a stromy.
2. Křemačov – území plánované dálniční křižovatky. Nachází se zde říčka Mírovka s poměrně
přírodním korytem. Břehovou vegetaci tvoří vzrostlé stromy a zhruba 20 m široký bylinný pás
s charakterem vlhké louky, dále pokračují intenzivní pole s občasnými remízky.
3. Řepová – lokalita zahrnuje údolí Řepovského potoka s přirozeným korytem a zachovalým
lesním listnatým porostem. Na pravý břeh navazuje vlhká louka s rozvolněnými křovinami a
menší pole (během průzkumu zde byla vyseta tolice vojtěška). Sledován byl také listnatý lesní
porost nad silnicí a jeho ekotonové pásmo.
4. Krchleby – druhově bohaté mezofilní louky a lesní okraje podél zelené turistické stezky.
Louka jihovýchodně pod kótou Bokův kopec byla mírně suššího charakteru. Louka pod Trojící
nad Řepovou byla sečena 27. května 2018, ostatní louky byly sečeny nejspíše v následujících
dnech (1. senoseč).
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5. Skalník – lokalita zahrnovala druhově bohatou mezofilní louku západně od kóty Skalník a
okolní lesní porosty tvořené převážně smrkovou monokulturou. Zcela pokosené byly louky až
při návštěvě 19. července 2018 (v té době byly nejspíše již po druhé seči).
6. Maletín (obr. 15) – biotopově pestrá lokalita zahrnující mezofilní louky (i s vlhčími partiemi),
rybník s rozvinutým litorálem, lesní porost (převážně smrková monokultura) včetně jeho okrajů
a lesní mokřad u studánky U dvou Janů. Louky byly posečeny až při návštěvě 19. července
2018 (kdy byly nejspíše již po druhé seči).
7. Dětřichov – lokalita složená z polních kultur (zejména obilniny), Bílého potoka včetně jeho
doprovodných břehových porostů a částečně vlhkých luk, které na ně navazují. Součástí byly
i poměrně sušší louky v místech plánovaného tunelu. Luční porosty byly kompletně posečeny
při návštěvě 19. července 2018 (kdy byly nejspíše již po druhé seči).
Výsledky
Celkem bylo na všech sledovaných lokalitách zjištěno 76 druhů motýlů. Dominovaly víceméně
biotopově nevyhraněné a všudypřítomné druhy. Poblíž agrocenóz a ruderálů se vyskytovaly i
škůdci. Z druhů červeného seznamu (Hejda et al. 2017) byly zjištěny zejména téměř ohrožené
druhy (modrásek bahenní Phengaris nausithous, ohniváček modrolemý Lycaena hippothoe,
hnědásek jitrocelový Melitaea athalia, perleťovec dvanáctitečný Boloria selene, okáč rosičkový
Erebia medusam) a jeden zranitelný druh (přástevník jitrocelový Parasemia plantaginis). Jde
vesměs o běžné druhy kulturní krajiny, které ovšem v posledních letech zaznamenaly výrazný
propad v početnosti populací. Mezi zvláště chráněné druhy náleží otakárek fenyklový (Papilio
machaon, O), modrásek bahenní (NT, SO, II a IV) a ohniváček černočárný (L. dispar, SO, II a
IV). Poslední dva druhy jsou evidovány i v přílohách II a IV evropské směrnici o stanovištích.
Druhově nejbohatší lokalitou byla č. 6. Maletín, vyskytovalo se zde také nejvíce ochranářsky
významných druhů. To je podmíněno zejména biotopovou pestrostí lokality, kterou obohacoval
přítomný rybník. Moravec (in Anděl 2016) při průzkumech řešeného úseku dálnice pozoroval
v roce 2015 z ochranářsky významných druhů navíc batolce červeného (Apatura ilia, O),
modráska kozincového (Glaucopsyche alexis, VU) a očkovaného (P. telejus, SO, VU, II a IV)
a soumračníka slézového (Carcharodus alceae, NT). Nelze vyloučit, že tyto druhy se na území
záměru stále vyskytují (pouze nebyly detekovány). Význačný je především nález modráska
kozincového, který se vyskytoval na loukách u obce Krchleby.
Tab. 6. Přehled zjištěných druhů motýlů na jednotlivých lokalitách
Český název
Otakárkovití
Otakárek fenyklový
Běláskovití
Bělásek luční
Bělásek rezetkový

Latinský název
Papilionidae
Papilio machaon
Pieridae
Leptidea juvernica
Pontia daplidice

1

2
•

3

4

5

6

•
•

7

Ohrožení
O

•
•
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Český název
Bělásek řepkový
Bělásek řepový
Bělásek řeřichový
Bělásek zelný
Žluťásek čilimníkový
Žluťásek tolicový
Žluťásek řešetlákový
Modráskovití
Modrásek bahenní
Modrásek jehlicový
Modrásek krušinový
Modrásek štírovníkový
Ohniváček černočárný
Ohniváček černoskvrnný
Ohniváček černokřídlý
Ohniváček modrolemý
Babočkovití
Babočka admirál
Babočka bodláková
Babočka kopřivová
Babočka osiková
Babočka paví oko
Babočka síťkovaná
Hnědásek jitrocelový
Perleťovec dvanáctitečný
Perleťovec prostřední
Perleťovec nejmenší
Perleťovec stříbropásek
Perleťovec malý
Perleťovec velký
Okáč bojínkový
Okáč luční
Okáč poháňkový
Okáč prosíčkový
Okáč pýrový
Okáč rosičkový
Soumračníkovití
Soumračník čárečkovaný
Soumračník jahodníkový
Soumračník jitrocelový
Soumračník máčkový
Soumračník rezavý
Vakonošovití
Vakonoš trávový
Vřetenuškovití
Zelenáček šťovíkový
Vřetenuška obecná
Bourovcovití
Bourovec trávový
Lišajovití
Dlouhozobka svízelová
Přástevníkovití
Přástevník jitrocelový
Přástevník chrastavcový
Můry

Latinský název
Pieris napi
Pieris rapae
Anthocharis cardamines
Pieris brassicae
Colias croceus
Colias erate
Gonepteryx rhamni
Lycaenidae
Phengaris nausithous
Polyommatus icarus
Celastrina argiolus
Cupido argiades
Lycaena dispar
Lycaena tityrus
Lycaena phlaeas
Lycaena hippothoe
Nymphalidae
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Aglais urticae
Nymphalis antiopa
Inachis io
Araschnia levana
Melitaea athalia
Boloria selene
Argynnis adippe
Boloria dia
Argynnis paphia
Issoria lathonia
Argynnis aglaja
Melanargia galathe
Maniola jurtina
Coenonympha pamphilus
Aphantopus hyperantus
Pararge aegeria
Erebia medusa
Hesperiidae
Thymelicus lineola
Pyrgus malvae
Carterocephalus palaemon
Erynnis tages
Ochlodes sylvanus
Psychidae
Canephora hirsuta
Zygaenidae
Adscita statices
Zygaena filipendulae
Lasiocampidae
Euthrix potatoria
Sphingidae
Macroglossum stellatarum
Arctiidae
Parasemia plantaginis
Diacrisia sannio
Noctuoidea

1
•
•
•

2
•
•
•
•
•

3
•
•
•
•
•
•

4
•
•

5
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

6
•
•
•
•
•

7
•
•

Ohrožení

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

SO, NT, II a IV
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SO, II a IV
•
•
NT

•
•
NT
NT
•
•
•

•
•

•
•
•
•

NT
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

VU
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Český název
Latinský název
Černopáska štětková
Heliothis viriplaca
Jetelovka hnědá
Euclidia glyphica
Jetelovka menší
Euclidia mi
Kovolesklec gama
Autographa gamma
Kukléřka diviznová
Cucullia verbasci
Lišejníkovec žlutý
Eilema sororcula
Světlopáska stříbřitá
Deltote bankiana
Světlopáska svlačcová
Emmelia trabealis
Tmavoskvrnka svlačcová
Tyta luctuosa
Vztyčnořitka lipová
Phalera bucephala
Žlutavka dlouhonosá
Polypogon tentacularia
Píďalkovití
Geometridae
Bělokřídlec luční
Siona lineata
Kropenatec jetelový
Chiasmia clathrata
Píďalka obecná
Epirrhoe alternata
Píďalka kopřivová
Camptogramma bilineata
Rudopásník šťovíkový
Lythria purpuraria
Tmavoskvrnáč vřesový
Ematurga atomaria
Vlnopásník kostkovaný
Scopula immorata
Žlutokřídlec hlinožlutý
Idaea serpentata
Žlutokřídlec šťovíkový
Timandra comae
Obalečovití
Tortricidae
Obaleč kopřivový
Pandemis dumetana
Obaleč sp.
Orthotaenia undulana
Travaříkovití
Crambidae
Travařík cf. obecný
Crambus cf. lathoniellus
Travařík perleťový
Crambus perlella
Zavíječ červenožlutý
Oncocera semirubella
Zavíječ kopřivový
Pleuroptya ruralis
Zavíječ smrkový
Dioryctria abietella
Zavíječ sp.
Pyrausta despicata
Předivkovití
Yponomeutidae
Předivka brslenová
Yponomeuta cagnagella
Pernatuškovití
Pterophoridae
Pernatuška svlačcová
Emmelina monodactyla
Celkový počet druhů – 79

1

2

•

•
•

3
•
•

4
•
•
•
•
•

5

6
•
•
•
•

7

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

Ohrožení

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
24

36

•

33

40

42

50

31

Dále jsou komentovány zjištěné ochranářsky významné druhy (zvláště chráněné zákonem,
uvedené v Červených seznamech (Hejda et al. 2017) nebo evropských směrnicích, vzácné,
obecně ubývající) a jejich vazba k dotčenému území.
Otakárek fenyklový (Papilio machaon, O) – ubikvitní druh, dospělci se vyskytují většinou
jednotlivě, často na vrcholcích kopců (tzv. hilltoping), housenky v zahradách a také opuštěných
polích (živnou rostlinou jsou pěstované i planě rostoucí miříkovité rostliny). V teplých oblastech
může být i hojný. Na sušší louce u obce Krchleby byla v květnu 2018 pozorována jedna samice
při kladení vajíček. Housenky byly na této louce nalezeny během srpnového průzkumu. Jeden
dospělec byl pozorován v pásu bylinné vegetace při levém břehu Mírovky. Moravec in Anděl
(2016) zaznamenal tento druh na loukách u Dětřichova. Otakárky fenyklové nelze vyloučit z
většiny sledovaných lokalit.
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Modrásek bahenní (Phengaris nausithous, SO, NT, II a IV) – hygrofilní druh, využívá hlavně
extenzivní louky se zachovalým vodním režimem, housenky se vyvíjejí na krvavci totenu. Na
území České republiky široce rozšířený v nivách řek (populace patří k nejsilnějším v Evropě).
V rámci průzkumu zaznamenán jeden jedinec v nivě Mírovky (19. července) na krvavci totenu,
který se na ploše záboru vyskytuje pouze roztroušeně (vhodnější lokality byly pozorovány dále
po toku směrem k Mohelnici). Další dvě imaga byla pozorována u rybníka nad Maletínem, kde
krvavce rostou spíše vzácně. Limitujícím faktorem výskytu druhu v území je nevhodný termín
sečí. Moravec in Anděl (2016) zjistil na loukách v Dětřichově modráska očkovaného (P. telejus,
SO, VU, II a IV) s podobnou bionomií (často se vyskytuje s modráskem bahenním společně).
Louky podél Bílého potoka (u Dětřichova) byly v roce 2018 plošně pokosené brzy. Modrásek
očkovaný se zde společně s bahenním ovšem může stále vyskytovat. Modráska očkovaného
nelze vyloučit ani z lokalit s prokázanou přítomností modráska bahenního.
Ohniváček černočárný (Lycaena dispar, SO, II a IV) – hygrofilní až mezofilní druh využívající
zejména podmáčené louky, žije i v ruderálních mokřadech (např. strouhy a meliorační kanály),
živnou rostlinou housenek jsou širokolisté šťovíky. V posledních letech není přímo ohrožen,
naopak výrazně zvětšuje areál rozšíření a osídluje dále ruderální biotopy (Macek et al. 2015).
Tři imaga byla zaznamenána u rybníku nad Maletínem 19. července a 7. srpna v roce 2018.
Výskyt je možný také v nivě Mírovky a Bílého potoka (lokalita Křemačov a Dětřichov).
Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe, NT) – hygrofilní až mezofilní druh využívající
různé typy lučních porostů (vlhké i suché, slatiny, extenzivní pastviny), housenky se vyvíjejí na
šťovíku kyselém. Druh není bezprostředně ohrožen. Lokálně však mizí (především v nižších
polohách) kvůli ztrátě biotopů (zarůstání, zalesňování, intenzivní pastva). Druh zaznamenán
pravidelně během května v roce 2018 na mezofilních loukách u Krchleb a Maletína. Vyskytuje
se zde poměrně silná populace. Moravec in Anděl (2016) druh nalezl pouze na louce u obce
Krchleby.
Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia, NT) – ekologicky tolerantní druh využívající suché i
vlhké biotopy (lesní lemy, pastviny, vlhké louky a rašeliniště, stepní trávníky). Živnou rostlinou
housenek je černýš luční, jitrocel kopinatý, světlík lékařský a rozrazil rezekvítek. Druh zjištěn
pravidelně během května 2018 na mezofilních loukách u Krchleb a Maletína. Moravec in Anděl
(2016) druh nalezl na louce u obce Krchleby. Druh není bezprostředně ohrožen, jeho populace
ovšem zaznamenaly v běžné krajině značný úbytek.
Perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene, NT) – mezofilní (až tyrfofilní) druh, obývá různé
luční a rozvolněné lesní porosty a rašeliniště, živnou rostlinou jsou různé druhy violek. Během
průzkumů v roce 2018 zjištěn u rybníku a v ekotonu u lesa nad Maletínem. Na této lokalitě jej
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nalezl také Moravec (in Anděl 2016). Dosud široce rozšířený, úbytek lze spíše zaznamenat v
početnosti populací.
Okáč rosičkový (Erebia medusa, NT) – mezofilní (až xerotermní) druh, využívá především
luční porosty s rozvolněnými porosty křovin (a lesní paseky). Housenky se živí kostřavou ovčí
a sveřepem vzpřímeným. Během průzkumů pozorován v květnu u Řepovského potoka a na
loukách nad obcemi Krchleby a Maletín. Na těchto lokalitách motýla zjistil i Moravec (in Anděl
2016). Domníváme se, že se zde vyskytují početné a stabilní populace. Není bezprostředně
ohrožen, jeho populace ovšem zaznamenaly v běžné krajině značný úbytek.
Přástevník jitrocelový (Parasemia plantaginis, VU) – hydrofilní a především horský druh
vázaný na travnaté stráně, rašeliniště a lemy potoků v horských údolích. Živnou rostlinou jsou
smetánka lékařská, šťovíky a jitrocele. Jedno imago bylo 27. května 2018 odchyceno na okraji
louky na lokalitě Skalník. Je možné se jednalo pouze o zálet, vhodné biotopy se zde nicméně
nacházejí.

Obr. 15: Lokalita č. 6. Maletín zahrnující květnaté mezofilní ovsíkové louky, které jsou vhodným
biotopem ohrožených druhů
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Obr. 16: Příklady zjištěných druhů motýlů: soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon),
perleťovec nejmenší (Boloria dia), pár modráska jehlicového (Polyommatus icarus), ohniváček
modrolemý (Lycaena hippothoe, samec), otakárek fenyklový (Papilio machaon), perleťovec malý
(Issoria lathonia), hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), zelenáček šťovíkový (Adscita statices)
a soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus)

4.5. Ostatní bezobratlí
Zde jsou zahrnuty druhy bezobratlých, které byly zaznamenány navíc při cílených průzkumech
výše popsaných skupin. Nejedná se o reprezentativní výčet druhů, neboť tyto skupiny nebyly
vzorkovány systematicky. Z ochranářsky významných druhů byli na ploše záměru pozorováni
čmeláci rodu Bombus (O), mravenci rodu Formica (O, včetně velkých kupovitých hnízd z jehličí
nejspíše druhu F. rufa) a kudlanka nábožná (Mantis religiosa, KO, VU, zjištěna prakticky na
všech dotčených loukách). Z druhů Červeného seznamu (Hejda et al. 2017) byla ve vegetaci
podél Mírovky u Křemačova smýknuta čelnatka řebříčková (Dictyophara europaea, NT).
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Tab. 7. Soupis zjištěných ostatních druhů bezobratlých
Český název

Latinský název

Máloštětinatci
Žížala obecná
Nítěnka obecná
Měkkýši
Bahnivka rmutná
Hlemýžď zahradní
Jantarka obecná
Páskovka keřová
Plamatka lesní
Plzák španělský
Závornatkovití sp.
Stejnonožci
Stínka zední
Stínka obecná
Stínka lesní
Svinka obecná
Stonožky
Stonožka škvorová
Jepice
Jepice (proudní) sp.
Rovnokřídlí
Kobylka bělopruhá
Kobylka cvrčivá
Kobylka hnědá
Kobylka křovištní
Kobylka zelená
Marše obecná
Saranče měnlivá
Saranče obecná
Škvoři
Škvor obecný
Kudlanky
Kudlanka nábožná
Polokřídlí
Bruslařka obecná
Čelnatka řebříčková
Klopuška sp. (cca 4 druhy)
Kněžice kuželovitá
Kněžice rohatá
Kněžice páskovaná
Kněžice rudonohá
Lovčice oválná
Mšice maková
Pěnodějka červená
Ploštička luční
Ploštička březová
Ruměnice pospolná
Toulice kopřivová
Vroubenka smrdutá
Zákeřnice tmavá
Znakoplavka obecná
Blanokřídlí
Čmelák cf. zemní

Oligochaeta
Lumbricus terrestris
Tubifex tubifex
Molusca
Bithynia tentaculata
Helix pomatia
Succinea putris
Cepaea hortensis
Arianta arbustorum
Arion vulgaris
Clausiliidae sp.
Isopoda
Oniscus asellus
Porcellio scaber
Trachelipus ratzeburgii
Armadillidium vulgare
Chilopoda
Lithobius forficatus
Ephemeroptera
Rhithrogena sp.
Orthoptera
Leptophyes albovittata
Tettigonia cantans
Decticus verrucivorus
Pholidoptera griseoaptera
Tettigonia viridissima
Tetrix subulata
Chorthippus biguttulus
Chorthippus parallelus
Dermaptera
Forficula auricularia
Mantodea
Manitis religiosa
Hemiptera
Gerris lacustris
Dictyophara europaea
Mirinae
Aelia acuminata
Carpocoris fuscispinus
Graphosoma italicum
Pentatoma rufipes
Nabis rugosus
Aphis fabae
Cercopis vulnerata
Spilostethus saxatilis
Kleidocerys resedae
Pyrrhocoris apterus
Orthezia urticae
Coreus marginatus
Rhynocoris annulatus
Notonecta glauca
Hymenoptera
Bombus cf. terrestris

Zákonná
ochrana

Červený
seznam

Směrnice
EU

V

KO

VU

NT

O
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Český název

Latinský název

Čmelák skalní
Čmelák lesní
Včela medonosná
Pískorypka popelavá
Mravenec dřevokaz
Mravenec cf. množivý
Mravenec cf. lesní
Mravenec obecný
Mravenec černolesklý
Mravenec cf. žahavý
Pačmelák cizopasný
Žlabatka růžová
Sršeň obecná
Vosa obecná
Vosík obecný
Lumek sp. (cca 3 druhy)
Srpice
Srpice obecná
Srpice skvrnitá
Chrostíci
Chrostík sp.
Chrostík kosníkový
Střechatky
Střechatka obecná
Síťokřídlí
Zlatoočka obecná
Dvoukřídlí
Bzikavka dešťová
Bzučivka obecná
Bzučivka zlatá
Číhalka sp.
Dlouhososka velká
Komár pisklavý
Masařka obecná
Moucha domácí
Muchnice březnová
Octomilka obecná
Pakomár kouřový
Pestřenky (cca 6 druhů)
Roupec žlutonohý
Roupec sp.
Temnatka běžná
Tiplice obrovská
Tiplice polní
Tiplice zelná
Výkalnice hnojní
Vrtule sp.
Vrtule třešňová

Bombus lapidarius
Bombus sylvarum
Apis mellifera
Andrena cineraria
Camponotus ligniperdus
Formica cf. polyctena
Formica cf. rufa
Lasius niger
Lasius fuliginosus
Myrmica cf. rubra
Bombus rupestris
Diplolepis rosae
Vespa crabro
Vespula vulgaris
Polistes nimpha
Ichneumonidae
Mecoptera
Panorpa communis
Panorpa germanica
Trichoptera
Potamophylax sp.
Limnophilus rhombicus
Megaloptera
Sialis lutaria
Neuroptera
Chrysoperla carnea
Diptera
Haematopota pluvialis
Calliphora vicina
Lucilia caesar
Rhagio sp.
Bombylius major
Culex pipiens
Sarcophaga carnaria
Musca domestica
Bibio marci
Drosophila melanogaster
Chironomus plumosus
Syrphidae
Leptogaster cylindrica
Didysmachus picipes
Platystoma seminationis
Tipula maxima
Nephrotoma crocata
Tipula oleracea
Scathophaga stercoraria
Chaetorellia jaceae
Rhagoletis cerasi

Zákonná
ochrana
O
O

Červený
seznam

Směrnice
EU

O
O

SO
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Komentář k ochranářsky významným druhům:
Kudlanka nábožná (Manitis religiosa, KO, VU) – částečně xerotermní druh, v posledních
letech se z jihu rozšiřuje na celé území a prakticky není ohrožen. Kudlanky byly zaznamenány
na loukách v nivě Řepovského a Bílého potoka a u obce Krchleby.
Čmeláci rodu Bombus (O) – pozorováni ve vazbě na kvetoucí vegetaci v celém území, na
lokalitě je mnoho příležitostí i pro budování hnízd (pukliny v zemi a suti, nory hlodavců) hlavně
v lučních porostech. Většina druhů tohoto rodu není bezprostředně ohrožena.
Mravenci rodu Formica (O) – kupovitá hnízda se nacházela ve všech dotčených smrkových
porostech – mezi Maletínem a Dětřichovem, pod Skalníkem a u obce Krchleby. V Zábřežské
vrchovině se nachází silná populace těchto mravenců.
Čelnatka řebříčková (Dictyophara europaea, NT) – jeden dospělec smýknut z vegetace při
okraji toku Mírovka u Křemačova. V posledních letech byl zaznamenán úbytek populací tohoto
druhu.
4.6. Obojživelníci (Amphibia)
Metody
Výskyt obojživelníků byl zjišťován zejména v období jejich reprodukce (duben – květen) v roce
2018. Během průzkumu byly vytipovány vodní biotopy, které mohou obojživelníci potenciálně
využívat – menší rybník mezi Starým Maletínem a kótou Jahodnice, Řepovský potok, Mírovka
(u Křemačova a pramenná oblast u Starého Maletína) a Bílý potok. Během návštěv lokalit byli
obojživelníci vyhledáváni především vizuálně (nebo akusticky), vodní biotopy byly prolovovány
pomocí rybářského podběráku. Přítomnost obojživelníků mimo vodní biotopy (v terestrickém
prostředí) byla sledována v rámci terénních šetřeních probíhajících v celém úseku plánované
D35 od dubna do září 2018.
Výsledky
Ve sledovaném úseku plánované dálnice D35 byly zjištěny čtyři druhy obojživelníků. Nejvíce
druhů bylo pozorováno v rybníku nad Starým Maletínem (pod Jahodnicí). Lokalita je situována
pouze několik desítek metrů od záboru dálnice. Prokazatelně se zde rozmnožovaly ropuchy
obecné (Bufo bufo, O, VU) a skokani hnědí (Rana temporaria, VU, V). Oba druhy jsou uváděné
z této lokality i v rámci předchozích průzkumů (Vonička in Anděl 2016). V roce 2018 zde byla
navíc pozorována rosnička zelená (Hyla arborea, SO, NT, IV), v roce 2015 Vonička (in Anděl
2016) zaznamenal i čolka obecného (Lissotriton vulgaris, SO, VU) a skokana skřehotavého
(Pelophylax ridibundus, KO, NT, V). V nivě Mírovky u obce Křemačov byl ve zvodnělé depresi
na poli zjištěn skokan zelený (P. esculentus, SO, NT, V). Ve vazbě na rybníky u Křemačova,
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které se nacházejí cca 200 m poblíž, se kromě skokana zeleného vyskytují dále i ropucha
obecná a zelená (Bufotes viridis, SO, EN, IV) a skokana štíhlý (Rana dalmatina, SO, NT, IV).
Ropuchy obecné a skokani hnědí se rozmnožují prakticky ve všech vodních plochách v okolí
záměru. V jezírku na toku Míroveček (cca 800 m jižně od záměru) nalezl Holec (2016) samici
čolka horského (Ichthyosaura alpestris, SO, VU).
Tab. 8. Přehled pozorovaných druhů obojživelníků v roce 2018
Zákonná
ochrana

Obojživelníci

Amphibia

Skokan hnědý
Skokan zelený
Rosnička zelená
Ropucha obecná

Rana temporaria
Pelophylax esculentus
Hyla arborea
Bufo bufo

SO
SO
O

Červený
seznam
VU
NT
NT
VU

Směrnice
EU
V
V
IV

Obojživelníci nemusí být realizací stavby ovlivněni pouze přímým záborem vodních biotopů,
ale i narušením migračních tras. Z širšího okolí stavby jsou známy další lokality pravidelného
výskytu obojživelníků, mezi kterými (a zimovišti v okolních lesích) probíhají migrace:
Křemačovské rybníky – lokalitu utváří velký intenzivní rybník (s početnou rybí osádkou, bez
litorálního pásma), menší manipulační rybník a několik nádrží sloužících jako sádky. Navržená
dálnice míjí soustavu jihozápadně v nejbližším místě cca 200 m daleko. Petrová (2011) uvádí
z lokality ropuchu obecnou, ropuchu zelenou, skokana zeleného a štíhlého. Skokan zelený byl
v rámci tohoto průzkumu zaznamenán i v zatopené polní depresi u Mírovky (cca 500 m od
rybníků). Vonička (in Anděl 2016) v menším rybníku pozoroval pouze několik snůšek skokanů
hnědých.
Horni nádrž, Krchleby – poměrně velká vodní nádrž situována v lesích cca 600 m severně od
záměru. Kočvara (2012) zde pozoroval několik desítek snůšek skokana hnědého a ropuchy
obecné.
Řepová, vodní nádrž v obci – menší rybník s bočním napájením z Řepovského potoka v obci,
severně od sledované trasy. V nádrži se rozmnožuje ropucha obecná i skokan hnědý, byly zde
nalezeny snůšky i dospělci obou druhů řádově v desítkách jedinců (Vonička in Anděl 2016,
Kočvara et al. 2013). Obojživelníci mohou migrovat z lesního porostu ležícího jihozápadně od
nádrže a odděleného trasou plánované dálnice. Lokalita se nachází cca 250 m od záměru.
Rybníky ve Starém Maletíně – jedná se o dva poměrně intenzivně obhospodařované rybníky
v intravilánu obce. Vonička (in Anděl 2016) zde zaznamenal rozmnožování ropuchy obecné i
skokana hnědého. Podle něj jsou tyto vodní plochy společně s rybníkem pod kótou Jahodnice
nejvýznamnějšími lokalitami pro obojživelníky v okolí záměru. Kočvara (2012) zde pozoroval i
skokana zeleného.
Starý Maletín, rybník pod Jahodnicí – menší vodní plocha s přítomností velkých kaprovitých
ryb a kachen, která ovšem má rozvinutou vodní vegetaci a litorál. Během průzkumů zde byly
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zjištěny desítky snůšek skokana hnědého a ropuchy obecné. V dubnu zde byl pozorován také
jeden dospělec rosničky zelené. V roce 2015 Vonička (in Anděl 2016) zjistil i čolka obecného
a skokana skřehotavého. Domníváme se, že jejich přítomnost závisí na velikosti a hustotě rybí
osádky. V prostoru sledovaného úseku D35 se jedná o nejvýznamnější lokalitu obojživelníků.
Rybník se nachází jen několik desítek metrů od záboru dálnice. Zimoviště a letní úkryty budou
situovány v lesích severně za projektovanou komunikací.
Starý Maletín, rybníček u odbočky lesní cesty – menší vodní nádrž ležící na pravostranném
přítoku Mírovky, severně od přehrady Maletín. Dle Voničky (in Anděl 2016) se zde reprodukuje
populace ropuchy obecné a skokana hnědého čítající řádově desítky jedinců. Tato nádrž se
nachází cca 650 m jižně od plánované trasy D35, která v tomto úseku překonává lesní údolí
dlouhým mostem ústícím do tunelu.

Obr. 17: Zaznamenaný jedinec rosničky zelené (Hyla arborea) na rybníku mezi Maletínem a kótou
Jahodnice
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Obr. 18: Litorální zóna rybníku mezi Jahodnicí a Maletínem, vhodný vodní biotop obojživelníků

4.7. Plazi (Reptilia)
Metody
Plazi byli sledováni během terénních průzkumů řešeného úseku od dubna do září v roce 2018.
Zkoumány byly mokřadní lokality (rybníky v okolí Maletína, niva Mírovky, Řepovského a Bílého
potoka), lesní a luční biotopy a extravilány obcí. Plazi byli vyhledáváni vizuálně, na vhodných
stanovištích byly odvalovány kameny, suť a dřevní hmota.
Výsledky
Ve sledovaném úseku plánované D35 byly zaznamenány tři druhy plazů. Stejné druhy zjistil i
Vonička (in Anděl 2016) v rámci předchozího průzkumu lokality. V ekotonovém pásmu louky
a lesa pod Skalníkem byla pozorována ještěrka obecná (Lacerta agilis, SO, VU, IV). Druh zde
zaznamenal také v roce 2015 Vonička. Ten uvádí ještěrku i z porostů v trase u obce Krchleby.
Zdá se, že tento druh je v blízkosti záměru poměrně vzácný (údaje nejsou ani v databázích).
Přejetý jedinec slepýše křehkého (Anguis fragilis, SO, NT) byl nalezen na louce poblíž rybníka
pod Jahodnicí (nad Starým Maletínem). Podle dostupných údajů (Mačát 2010, Petrová 2011,
Kočvara 2012, Vonička in Anděl 2016) se slepýši mohou vyskytovat na vhodných biotopech
58
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„D35 Staré Město – Mohelnice“
Biologický průzkum

(louky, okraje polí, mokřady) prakticky v celém řešeném dálnice D35. Užovka obojková (Natrix
natrix, O, NT) byla v roce 2018 pravidelně pozorována v rybníku pod Jahodnicí. Její přítomnost
je pravděpodobná také v ostatních mokřadních lokalitách (např. Petrová 2011 uvádí užovku
v nivě Mírovky z míst plánovaného záboru, Vonička druh pozoroval ve vazbě na vodní biotopy
v okolí Maletína a Řepové). Z dalších druhů plazů mohou být dotčeni také ještěrka živorodá
(Zootoca vivipara, SO, NT) a užovka hladká (Coronella austriaca, SO, VU, IV), tyto druhy byly
zjištěny v lesních a lučních porostech v okolí Maletína (včetně území dotčeného zamýšlenou
stavbou dálnice D35; Kočvara 2012, Štorek 2018).
Tab. 9. Přehled pozorovaných druhů plazů v roce 2018
Plazi

Reptilia

Ještěrka obecná
Slepýš křehký
Užovka obojková

Lacerta agilis
Anguis fragilis
Natrix natrix

Zákonná
ochrana
SO
SO
O

Červený
seznam
VU
NT
NT

Směrnice
EU
IV

4.8. Ptáci (Aves)
Metody
Ptáci byli sledováni pomocí binokuláru (Olympus 8 × 42), podle hlasových projevů (zejména v
ranních hodinách) a pobytových stop (dutiny, hnízda). Průzkumy probíhaly od dubna do září
roku 2018. Řešený úsek projektované dálnice D35 byl rozdělen na sedm dílčích lokalit, které
byly v průběhu jarní a letní (až pozdně letní) sezóny pravidelně navštěvovány.
Sledované lokality:
1. Podolí – lokalita zahrnovala agrocenózy v okolí Mohelnice, porost podél Podolského potoka
a terénní depresi u objektu č. p. 1 (obec Podolí), kterou lze charakterizovat jako travinný porost
s rozvolněnými křovinami a stromy.
2. Křemačov – území plánované dálniční křižovatky. Nachází se zde říčka Mírovka s poměrně
přírodním korytem. Břehovou vegetaci tvoří vzrostlé stromy a zhruba 20 m široký bylinný pás
s charakterem vlhké louky, dále pokračují intenzivní pole.
3. Řepová – lokalita zahrnuje údolí Řepovského potoka s přirozeným korytem a zachovalým
lesním listnatým porostem. Na pravý břeh navazuje vlhká louka s rozvolněnými křovinami a
menší pole (během průzkumu zde byla vyseta tolice vojtěška). Sledován byl také listnatý lesní
porost nad silnicí a jeho ekotonové pásmo.
4. Krchleby – druhově bohaté mezofilní louky a lesní okraje podél zelené turistické stezky.
Louka jihovýchodně pod kótou Bokův kopec byla mírně suššího charakteru. Louka pod Trojící
nad Řepovou byla sečena 27. května 2018, ostatní louky byly sečeny nejspíše v následujících
dnech.
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5. Skalník – lokalita zahrnovala druhově bohatou mezofilní louku západně od kóty Skalník a
okolní lesní porosty tvořené převážně smrkovou monokulturou. Zcela pokosené byly louky až
při návštěvě 19. července 2018 (v té době byly nejspíše již po druhé seči).
6. Maletín – biotopově pestrá lokalita zahrnující mezofilní louky (i s vlhčími partiemi), rybník
s rozvinutým litorálem, lesní porost (převážně smrková monokultura) včetně jeho okrajů a lesní
mokřad u studánky U dvou Janů. Louky byly posečeny až při návštěvě 19. července 2018 (kdy
byly nejspíše již po druhé seči).
7. Dětřichov – lokalita složená s polních kultur (zejména obilniny), Bílého potoka včetně jeho
doprovodných břehových porostů a částečně vlhkých luk, které na ně navazují. Součástí byly
i poměrně sušší louky v místech plánovaného tunelu. Luční porosty byly kompletně posečeny
při návštěvě 19. července 2018 (kdy byly nejspíše již po druhé seči).
Výsledky
V úseku Staré Město – Mohelnice plánované dálnice D35 bylo celkem zaznamenáno 63 druhů
ptáků. Druhově nejbohatší lokalitou byla niva Mírovky, což je dáno pestrostí biotopů, které se
zde nacházejí (poměrně přírodní vodní tok s doprovodnými porosty, pole s vlhkými depresemi,
remízky, v blízkosti jsou i rybníky). V porovnání s předchozím průzkumem zájmového území
(Vonička in Anděl 2016) bylo celkově zjištěno méně ochranářsky významných druhů, případně
tyto druhy byly zastoupeny na menším počtu lokalit. Jmenovitě nebyli pozorováni čáp černý
(Ciconia nigra, SO, VU, I), krahujec obecný (Accipiter nisus, SO, VU), krutihlav obecný (Jynx
torquilla, SO, VU), holub doupňák (Columba oenas, SO, VU), slípka zelenonohá (Gallinula
chloropus, NT), labuť velká (Cygnus olor, VU), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes, O,
VU), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca, NT), ledňáček říční (Alcedo atthis, SO, VU, I) a
žluna šedá (Picus canus, VU, I). Výsledek může být ovlivněn velmi suchým rokem, intenzitou
zemědělského hospodaření i monitorovacím úsilím. Nicméně předpokládáme, že všechny tyto
druhy se mohou v řešeném území nadále vyskytovat. Hnízdní biotop ledňáčka ani labutě se
zde nevyskytuje. V roce 2008 byl na louce u Krchleb zaznamenán chřástal polní (Crex crex,
SO, VU, I, údaj Voničky in Anděl 2016). Domníváme se, že v posledních letech v dotčených
loukách tento druh nehnízdí, protože první seč zde probíhá příliš brzy (obvykle ještě v květnu).
Seznam druhů zjištěných v roce 2018 je uveden v tabulce 10. Dle údajů z faunistické databáze
AVIF se z ochranářsky významných druhů může v území potenciálně vyskytovat i strnad luční
(Emberiza calandra, KO, VU) a včelojed lesní (Pernis apivorus, SO, EN).
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Tab. 10: Druhy ptáků zaznamenaných během průzkumů zájmového území v roce 2018
Český název
Veslonozí
Volavka popelavá
Vrubozobí
Kachna divoká
Brodiví
Čáp bílý
Dravci
Jestřáb lesní
Káně lesní
Moták pochop
Poštolka obecná
Hrabaví
Bažant obecný
Koroptev polní
Křepelka polní
Dlouhokřídlí
Čejka chocholatá
Zoborožci
Dudek chocholatý
Měkkozobí
Holub hřivnáč
Holub skalní domácí
Hrdlička divoká
Hrdlička zahradní
Kukačky
Kukačka obecná
Šplhavci
Datel černý
Strakapoud velký
Žluna zelená
Pěvci
Bramborníček hnědý
Brhlík lesní
Budníček menší
Budníček lesní
Budníček větší
Červenka obecná
Dlask tlustozobý
Drozd brávník
Drozd kvíčala
Drozd zpěvný
Jiřička obecná
Konipas bílý
Konipas horský
Konopka obecná
Kos černý
Králíček obecný
Krkavec velký
Lejsek šedý
Linduška lesní
Pěnice černohlavá
Pěnice hnědokřídlá
Pěnice pokřovní
Pěnice slavíková

Latinský název
Pelecaniformes
Ardea cinerea
Anseriformes
Anas platyrhynchos
Ciconiiformes
Ciconia ciconia
Falconiformes
Accipiter gentilis
Buteo buteo
Circus aeruginosus
Falco tinnunculus
Galliformes
Phasianus colchicus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Charadriiformes
Vanellus vanelluus
Bucerotiformes
Upupa epops
Columbiformes
Columba palumbus
Columba livia f. domestica
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Cuculiformes
Cuculus canorus
Piciformes
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Picus viridis
Passeriformes
Saxicola rubetra
Sitta europaea
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Erithacus rubecula
Coccothraustes coccothraustes
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Delichon urbicum
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Linaria cannabina
Turdus merula
Regulus regulus
Corvus corax
Muscicapa striata
Anthus trivialis
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia borin

1

2

3

4

5

6

7

•

Ohrožení
NT

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

O, NT, I
O, VU
•
•
•
•
O, NT
SO, NT

•
•

VU
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

I

O

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

SO, EN

•

•

•

O, VU, I

•
•

•
•

NT
•

•
•
•
•

•
•

O
O
•
•
•
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Český název
Latinský název
Pěnkava obecná
Fringilla coelebs
Rehek domácí
Phoenicurus ochruros
Skřivan polní
Alauda arvensis
Slavík obecný
Luscinia megarhynchos
Sojka obecná
Garrulus glandarius
Stehlík obecný
Carduelis carduelis
Strnad obecný
Emberiza citrinella
Střízlík obecný
Troglodytes troglodytes
Sýkora koňadra
Parus major
Sýkora modřinka
Parus caeruleus
Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris
Špaček obecný
Sturnus vulgaris
Straka obecná
Pica pica
Ťuhýk obecný
Lanius collurio
Vlaštovka obecná
Hirundo rustica
Vrabec domácí
Passer domesticus
Vrabec polní
Passer montanus
Zvonek zelený
Chloris chloris
Zvonohlík zahradní
Serinus serinus
Žluva hajní
Oriolus oriolus
Celkový počet druhů – 63

1
•
•
•

2
•
•
•

3
•
•
•

4
•

5
•

6
•

7
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

O
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Ohrožení

•
•

•
•
•
•

•
•
•

O, NT, I
O, NT

•
•
24

•
41

24

•
27

•
SO

34

30

31

Dále jsou komentovány zjištěné ochranářsky významné druhy (zvláště chráněné zákonem,
uvedené v Červených seznamech nebo evropských směrnicích, vzácné, obecně ubývající) a
jejich vazba k dotčenému území.
Volavka popelavá (Ardea cinerea, NT) – jeden jedinec pozorován při přeletu polí u Mírovky
poblíž Křemačova. Druh v oblasti nehnízdí, využívá nejspíše rybníky u Křemačova k lovu.
Čáp bílý (Ciconia ciconia, O, NT, I) – dva jedinci pozorováni na polích během sklizní v okolí
Mohelnice a Křemačova. Nejspíše se jednalo o již táhnoucí ptáky. Čápi pravidelně hnízdí ve
východní části Mohelnice, v obci Líbivá a Staré Město (všechny hnízdní lokality jsou více než
1,5 km daleko od záměru).
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis, O, VU) – jeden pták pozorován v lesním porostu pod kótou
Skalník. Druh pozorován pouze v rámci průzkumů v roce 2018. Na ploše plánované výstavby
mohou hnízdit až dva páry.
Moták pochop (Circus aeruginosus, O, VU, I) – v hnízdní době byl jeden samec pozorován
na polích u Křemačova. V pozdním létě byla jedna samice zaznamenána na poli u Borušova
poblíž plánovaného portálu tunelu (vhodné hnízdní prostředí se zde také nachází). Realizace
záměru se může dotknout až dvou párů motáka pochopa.
Koroptev polní (Perdix perdix, O, NT) – pár pozorován v doprovodném porostu Podolského
potoka. Koroptve vyhledávají otevřenou polní krajinu. Na základě našich pozorování se záměr
může dotknout cca tří párů koroptví. Při průzkumu Voničky (in Anděl 2016) nebyl tento druh
zaznamenán.
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Křepelka polní (Coturnix coturnix, SO, NT) – hlasové projevy byly zaznamenány pouze na
louce pod kótou Skalník. Jinde druh zjištěn nebyl, což může být dáno průběhem počasí během
hnízdní sezóny (sucho) a nevhodným termínem senoseče. Vonička (in Anděl 2016) detekoval
křepelky na loukách u Křemačova, Dětřichova, Krchleb a Maletína. Domníváme se, že se zde
mohou stále vyskytovat. Realizací záměru může tudíž dojít k úbytku prostředí cca pro desítku
párů.
Čejka chocholatá (Vanellus vanelluus, VU) – několik ptáků se v hnízdní době ozývalo z polí
v okolí Křemačova. Hnízdí na vlhčích loukách, v mokřinách a na polích, v posledních letech
silně ubývající druh. Realizací stavby může být ovlivněno prostředí až dvou hnízdících párů.
Dudek chocholatý (Upupa epops, SO, EN) – raritní pozorování jedince na tahu během srpna
v roce 2018 na polní cestě z Borušova (směrem k plánovanému portálu tunelu). Druh v České
republice hnízdí jen v teplých oblastech se starými hnízdními stromy. Vhodné hnízdní prostředí
se v Zábřežské vrchovině nenachází.
Datel černý (Dryocopus martius, I) – pobytové stopy datlů se nacházely prakticky ve všech
lesních porostech (nejvíce pak mezi Maletínem a Dětřichovem). Domníváme se, že stavba se
může dotknout cca pěti párů.
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra, O) – jediný samec byl pozorován na skládce větví
na louce pod Skalníkem. Hnízdit zde bude minimálně jeden pár. Vonička (in Anděl 2016) druh
zaznamenal i u Dětřichova. Záměr se tedy může dotknout cca dvou hnízdních párů.
Jiřička obecná (Delichon urbicum, NT) – hejna pozorována při lovu nad loukami u Maletína.
Druh hnízdí na starších budovách ve vesnicích (zejména Maletíně). Realizace dálnice se bude
týkat pouze narušení lovného biotopu.
Krkavec velký (Corvus corax, O) – několik jedinců zahlednuto při přeletu na konci sezóny u
Křemačova, další krkavci létali nad lesy v okolí Maletína a Krchleb, kde mohou hnízdit až dva
páry.
Lejsek šedý (Muscicapa striata, O) – zjištěn jen v doprovodných břehových porostech toku
Mírovka u Křemačova. Vonička (in Anděl 2016) druh pozoroval u Dětřichova a Krchleb, kde se
může vyskytovat i v současnosti. V prostoru plánované stavby může hnízdit pět až deset párů.
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos, O) – jeden zpívající samec zaslechnut v ekotonu
lesa pod vrcholem Skalník (přímo na ploše záboru). Vonička (in Anděl 2016) druh zaznamenal
na lokalitě Křemačov, kde se hnízdní podmínky vyskytují i nadále. Záměr se může dotknout
až dvou hnízdních párů.
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Ťuhýk obecný (Lanius collurio, O, NT, I) – pozorován ve vazbě na rozptýlené křoviny mezi
obcí Krchleby a Maletín. Jeden pár hnízdil u rybníka pod Jahodnicí, další ťuhýci využívali keře
podél Švédské cesty. Odhadujeme, že celkem může být dotčeno až pět párů.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica, O, NT) – podobně jako v případě jiřiček byly vlaštovky
pozorovány při lovu nad lučními porosty. Hnízdní lokality se nachází na budovách v okolních
obcích. Realizace dálnice se bude týkat pouze narušení lovného biotopu.
Žluva hajní (Oriolus oriolus, SO) – druh se ozýval z korun vysokých stromů v nivě Mírovky
u Křemačova a z okraje lesa u obce Krchleby. Vonička (in Anděl 2016) zaznamenal žluvy dále
z Řepové a Dětřichova. Na území plánované dálnice se mohou vyskytovat cca čtyři páry.
4.9. Savci (Mammalia)
Metody
Savci byli na území připravované stavby dálnice D35 zjišťováni především podle pobytových
značek (stopy, trus, nory, kadávery). Pouze několik běžných druhů zemědělské krajiny bylo
detekováno vizuálně. Terénní šetření probíhala od dubna do září během denní doby zejména
na lokalitách, kde byli sledováni i ptáci (viz výše). Údaje o savcích jsou doplněny o záznamy
z faunistických databází (NDOP – Národní databáze ochrany přírody, ČESON, Biolib).
Výsledky
V místě stavby byly zjištěny převážně běžné druhy zemědělské a lesní krajiny. Všudypřítomný
byl zejména srnec obecný (Capreolus capreolus) a zajíc polní (Lepus europaeus, NT), některé
luční porosty byly rozryty prasaty divokými (Sus scrofa). Z ochranářsky významných druhů byl
nově zjištěn křeček polní (Cricetus cricetus, SO, IV). Jedna nora byla nalezena na louce poblíž
Bílého potoka přímo v místě záboru (obr. 19, GPS: 49°47'50.653"N, 16°43'38.585"E). Uhynulý
jedinec křečka byl nalezen u polní cesty mezi Křemačovem a Líbivou (v rámci průzkumů úseku
silnice I/44 Mohelnice – Vlachov). Předpokládáme proto, že křečci se mohou vyskytovat také
na území této řešené stavby na polích v okolí Mohelnice a Křemačova.
Seznam všech zjištěných druhů savců v rámci průzkumů v roce 2018 je uveden v tabulce 11.
V území se budou vyskytovat i další běžné druhy této krajiny – liška obecná (Vulpes vulpes),
jezevec lesní (Meles meles), kolčava (Mustela nivalis), hranostaj (M. erminea). Z území je také
známa přítomnost nepůvodních druhů – psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides), mýval
severní (Procyon lotor). V blízkosti obcí se bude vyskytovat také ježek východní (Erinaceus
concolor) a veverka obecná (Sciurus vulgaris, O, DD). Poslední druh je možno očekávat ve
vazbě na stromové porosty podél Mírovky. Výskyt vydry říční (Lutra lutra, SO, NT, II a IV) je
v širším okolí znám pouze z řeky Moravy, ale nelze vyloučit její příležitostné migrace i podél
Mírovky.
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Přes navrženou komunikaci prochází ve směru sever – jih migračně významné území, jehož
středem prochází tři osy dálkových migračních koridorů pro velké savce (Anděl et al. 2010).
Podle nové koncepce AOPK ČR řešící migrační prostupnost krajiny je část území vymezena
jako biotop zvláště chráněných druhů (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění) velkých savců – medvěd hnědý (Ursus arctos, KO, CR, II a IV), rys ostrovid
(Lynx lynx, SO, EN, II a IV), vlk obecný (Canis lupus, KO, CR, IV) a los (Alces alces, SO, CR).
Biotop je evidován v územně analytických podkladech jako jev č. 36b. Migrace těchto savců
lze v dotčeném území očekávat velmi vzácně, nicméně průchodnost tohoto území je zásadní
také pro perzistenci ostatních živočichů.
Specializovaný průzkum výskytu letounů (Chiroptera, netopýrů a vrápenců) v rámci této studie
proveden nebyl. Několik údajů o jejich přítomnosti v dotčeném území nicméně k dispozici je. Podle
záznamů v databázích ČESON a NDOP se v území vyskytuje osm druhů letounů – netopýr
vodní (Myotis daubentonii, SO, IV), velký (M. myotis, KO, NT, II a IV), brvitý (M. emarginatus,
KO, NT, II a IV), rezavý (Nyctalus noctula, SO, IV), stromový (N. leisleri, SO, DD, IV), parkový
(P. nathusii, SO, IV), večerní (Eptesicus serotinus, SO, IV) a také vrápenec malý (Rhinolophus
hipposideros, KO, VU, II a IV). Údaje o těchto druzích pocházejí z rybníku u obce Křemačov a
z okolí věznice v Mírově. S výjimkou vrápence malého se všichni alespoň část života vyskytují
ve stromových dutinách. Vhodné doupné stromy se nacházejí také na území záměru. Jedná
se především o doprovodný porost Mírovky u Křemačova.
Tab. 11: Přehled pozorovaných druhů savců v roce 2018
Zákonná
ochrana

Savci

Mammalia

Bělozubka bělobřichá
Hraboš polní
Křeček polní
Krtek obecný
Kuna lesní
Kuna skalní
Myšice lesní
Norník rudý
Prase divoké
Srnec obecný
Zajíc polní

Crocidura leucodon
Microtus arvalis
Cricetus cricetus
Talpa europaea
Martes martes
Martes foina
Apodemus flavicollis
Myodes glareolus
Sus scrofa
Capreolus capreolus
Lepus europaeus

Červený
seznam

SO

Směrnice
EU

IV
V

NT
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Obr. 19: Lokalizace nalezené nory křečka polního (Cricetus cricetus) v roce 2018 – zelený kruh
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Obr. 20: Migračně významná území (zelený polygon) a dálkové migrační koridory (zelené linie)
pro velké savce, připravovaná dálnice D35 vyznačena červeně

Obr. 21: Biotop velkých savců (rys, vlk, medvěd, los), dálnice D35 vyznačena červeně
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5. Vlivy na flóru a faunu
5.1. Flóra
V dotčeném území byly během sezóny roku 2018 provedeny průzkumy, které zahrnovaly jarní
i letní aspekt vegetace. Během průzkumů nebyla v území zaznamenána přítomnost druhů
zvláště chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Zvláště chráněné druhy
nebyly zjištěny ani během předchozích průzkumů Anděla et al. (2016).
Zjištěno bylo několik druhů vzácnějších, které jsou uvedeny v Červeném seznamu ČR (Grulich
2012). V lučních porostech v blízkosti rybníčku severně od Maletína byl ojediněle zaznamenán
jestřábník oranžový (Pilosella aurantiaca), jehož autochtonní populace patří mezi ohrožené
druhy (C3). Primárně se však jedná o horský druh. Ze zástupců taxonů vyžadujících pozornost
(C4a) rostou na lukách pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon), divizna jižní (Verbascum chaixii
subsp. austriacum), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea) a jestřábník hustokvětý
(Pilosella densiflora). Ten se vyskytuje v podstatě na všech lučních enklávách v území. V
lesních porostech se roztroušeně vyskytuje jedle bělokorá (Abies alba), v nivě Mírovky lze
zaznamenat jilm vaz (Ulmus laevis) a dymnivku plnou (Corydalis solida).
Populace uvedených druhů vzhledem ke svému rozšíření a charakteru stavby nebudou
ohroženy ani na lokální úrovni. Dotčeny budou spíše okrajově. Riziko hrozí při ruderalizaci
okolí stavby, využívání některých ploch jako zařízení stavenišť či pro přístup k jednotlivým
stavebních objektům.
Přírodní či přírodě blízké biotopy se v území vyskytují spíše roztroušeně. Údolní jasanovoolšové luhy (L2.2) doprovází vodní tok Mírovku a Řepovský potok. Drobné fragmenty lze
v území ojediněle zaznamenat ve vazbě na další drobné vodní toky. V kumulaci s vlivy stavby
mimoúrovňové křižovatky a napojení dalších úseků komunikací u Mohelnice bude celkově
ovlivněno cca 600 m toku Mírovky, vč. břehových porostů. Také v místě křížení s Řepovským
potokem dojde k ovlivnění údolních jasanovo-olšových luhů, ať již přímému či nepřímému.
Celkově lze rozlohu ovlivnění odhadnout na cca 20000 m2. Ovlivněny budou toky v blízkosti
zástavby či dalších lidských činností, ovšem nebude docházet k významnější fragmentaci
vegetace doprovázejících toky.
V místě křížení s Řepovským potokem dojde na svazích k ovlivnění cca 1000 m2 porostů
hercynských dubohabřin (L3.1), v tomto případě se jedná o okraj porostu.
Porosty květnatých a acidofilních bučin (L5.1, L5.4) jsou v území ovlivňovány zejména
lesním hospodařením. Některé části, které byly k uvedeným biotopům přiřazeny, v území již
fyzicky neexistují, na jejich místě se v současnosti nachází paseky či mladá výsadba.
Odhadnout lze celkový zábor o velikosti cca 30000 m2. Ve vztahu k rozloze biotopů se jedná
spíše o menší ovlivnění. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že území téměř prosté větších
lidských staveb bude rozděleno novou, výraznou bariérou.
68
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„D35 Staré Město – Mohelnice“
Biologický průzkum

Hodnotné jsou mezofilní ovsíkové louky (T1.1) rozkládající se jižně od Krchleb a v okolí
Maletína. Louky u Krchleb budou přímo ovlivněny pouze okrajově, neboť trasa je vedena
lesem, nicméně v souvislosti se stavební činností se do území mohou šířit nepůvodní druhy,
v porostech luk může docházet k ruderalizaci a invazím. Obdobný rozsah lze očekávat také u
Maletína. Celkově lze rozlohu ovlivněných lučních porostů odhadnout na cca 53000 m2. Hlavní
ovlivnění bude zejména nepřímé.
V území byla zjištěna přítomnost některých invazních druhů rostlin. Ze záměrných výsadeb
pochází dub červený (Quercus rubra), borovice vejmutovka (Pinus strobus), topol kanadský
(Populus xcanadensis) a pámelník bílý (Symphoricarpos albus). Na okraje polí a narušované
plochy jsou vázány laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), turan roční (Erigeron annuus),
celík kanadský a obrovský (Solidago canadensis, S. gigantea). V bylinném patře lesních
porostů se šíří netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Na vlčích místech v okolí
Mohelnice byla zjištěna přítomnost netýkavky žláznaté (I. glandulifera). V lučních porostech
severně od Javoří a severně od Maletína se hojně šíří vlčí bob mnoholistý (Lupinus
polyphyllus).
U Mírovky byl zjištěn menší porost křídlatky japonské (Reynoutria japonica) o velikosti cca 1
m2 (GPS: N49°47.293; E16°53.703). Rozsáhlé porosty křídlatky japonské o rozloze cca 200
m2 se rozkládají také v blízkosti křížení navrhované trasy s bezejmennou zdrojnicí napájející
malý rybníček severně od Maletína. V roce 2018 byly tyto porosty koseny, pravděpodobně zde
byl aplikován herbicid. Dochází zde však k opětovnému zmlazení. V obou případech je
důležité před začátkem stavby porosty odborně odstranit.
Během stavebních prací doporučujeme zaměřit pozornost na zavlečení a šíření invazních
druhů rostlin, a to zejména v souvislosti s pohyby objemů stavebních materiálů a zeminy
(zejména křídlatky, vlčí bob mnoholistý a celíky) a v případě jejich výskytu je okamžitě odborně
likvidovat.
5.2. Fauna
Navržená dálnice prochází z hlediska výskytu živočichů několika hodnotnými biotopy. Jedná
se především o luční porosty mezi Řepovou a Dětřichovem u Moravské Třebové, na které je
vázáno několik ochranářsky významných druhů (včetně zvláště chráněných). Tyto druhy jsou
sice často běžné v kulturní krajině, ovšem v posledních letech zaznamenaly výrazný populační
úbytek. Podrobnější specifikace ovlivnění fauny a návrhy na zmírnění negativních vlivů záměru
jsou rozebrány níže. V obecné rovině budou populace živočichů ovlivněny zejména záborem
a fragmentací jejich biotopů a rušením při výstavbě i provozu dálnice. Celkově hodnotíme, že
žádný druh nebude dotčen takovým způsobem, který by vedl k ohrožení jeho lokální nebo i
regionální populace.
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Vliv na bezobratlé
Většina druhů bezobratlých bude realizací záměru dotčena lokálním zánikem jejich biotopů. V
případě druhů využívajících ruderální a polní plochy je tento vliv zanedbatelný, a to vzhledem
k dostupnosti těchto biotopů v širším okolí. Ekologicky hodnotná, luční společenstva hmyzu se
vyskytují na loukách mezi Řepovou a Dětřichovem. Mnoho druhů bezobratlých bylo zjištěno
také ve vazbě na nivu Mírovky u Křemačova. Zjištěno zde bylo několik zástupců uvedených v
Červeném seznamu ohrožených druhů (Hejda et al. 2017) a také vyhlášce č. 395/1992 Sb.
Aktuální výskyt těchto druhů je podmíněn zejména způsobem (intenzitou) obhospodařování
lučních porostů.
Výstavbou dojde k zániku (případně fragmentaci) většiny luk mezi obcemi Řepová a Maletín
(z pohledu výskytu živočichů se jako nejcennější jeví louky nad obcí Krchleby a pod vrcholem
Jahodnice). Vliv na luční druhy bezobratlých hodnotíme proto jako silný. Další luční porosty
(potenciální refugia) se nachází jižně od Maletína. Z ochranářsky významných druhů budou
úbytkem lučních biotopů dotčeny populace těchto druhů: svižník polní (Cicindela campestris,
O), nosatec Microplontus campestris, NT, zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta, O), prskavec
menší (Brachinus explodens, O), otakárek fenyklový (Papilio machaon, O), modrásek bahenní
(Phengaris nausithous, SO, NT, II a IV), ohniváček černočárný (Lycaena dispar, SO, II a IV),
ohniváček modrolemý (L. hippothoe, NT), perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene, NT), okáč
rosičkový (Erebia medusa, NT), hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia, NT), dále čmeláci rodu
Bombus (O), kudlanka nábožná (Mantis religiosa, KO, VU). Vyloučit nelze ani tři druhy motýlů
zjištěných v rámci předchozích průzkumů – modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis, VU) a
očkovaný (P. telejus, SO, VU, II a IV) a soumračník slézový (Carcharodus alceae, NT). Pro
zmírnění negativního vlivu výstavby doporučujeme okraje dálnice osít druhově bohatou luční
směsí (viz projekty Suchomelové et al. 2016). Nutné je zohlednit regionální (optimálně lokální)
druhy rostlin.
Souvislé lesní porosty s převahou smrkových monokultur jsou druhově chudé. Často se zde
vyskytovaly kolonie mravenců rodu Formica (O). Doporučujeme proto před zahájením stavby
monitorovat výskyt aktivních hnízd a případně je transferovat na jiné bezpečné místo (možno
pouze se souhlasem vlastníka pozemku). V případě, že stavební práce budou probíhat v
dostatečné vzdálenosti od aktivních hnízd, je pro jejich ochranu dostačující, je pouze ohradit
tak, aby nedošlo k jejich poškození pohybující se technikou.
Lesní i luční prostředí (zejména však jejich přechodné pásmo) využívá několik druhů střevlíků
(Carabidae): střevlík polní (Carabus arvensis, O), Scheidlerův (C. scheidleri, O) a měděný (C.
cancellatus, NT). Nároky těchto druhů na prostředí jsou poměrně široké, vyskytovat se budou
ve všech porostech v okolí. Tito brouci budou vzhledem k neschopnosti letu navíc ovlivněni i
fragmentací stanovišť a vyšší mortalitou na silnici. To povede ke vzniku drobných lokálních
populací, které mohou být více náchylné k extinkci.
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Vliv na obojživelníky
Na základě průzkumu bylo shledáno, že se stavba může dotknout osmi druhů obojživelníků –
skokan zelený (Pelophylax esculentus, SO, NT, V), skokan skřehotavý (P. ridibundus, KO, NT,
V), skokan hnědý (Rana temporaria, VU, V), skokan štíhlý (R. dalmatina, SO, NT, V), ropucha
obecná (Bufo bufo, O, VU), ropucha zelená (Bufotes viridis, SO, EN, IV), rosnička obecná
(Hyla arborea, SO, NT, IV) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris, SO, VU). Obojživelníci se
v dotčeném území vyskytují především na rybnících u Maletína a Křemačova. Z těchto lokalit
dochází k disperzi a migraci do okolí (i přes území záměru).
Ovlivnění obojživelníků tkví hlavně ve fragmentaci jejich terestrického prostředí. Závažným
vlivem bude i přímá mortalita během překonávání dálnice (případně i vnikáním na stavbu).
Předpokládaný denní počet projíždějících vozidel prakticky znemožní překonání vozovky. Po
realizaci stavby bude bezpečná migrace umožněna pouze pod mostními objekty. V projektové
přípravě proto doporučujeme v podmostí všech vodních toků zachovat přirozený, nezpevněný
povrch, případně vybudovat postranní lavice (optimální je rovněž přírodní povrch, případně
kamenná dlažba s hlubokým spárováním). Během výstavby hrozí vnikání obojživelníků na
staveniště a osídlování zatopených výkopů a kaluží. V rámci ochrany bude během stavebních
prací nezbytná přítomnost ekologického dozoru, který pro odvrácení nebezpečí zranění či
usmrcení obojživelníků bude přijímat potřebná opatření. Nejspíše bude nezbytné vybudovat i
dočasné zábrany, a to v úseku rybníka nad Maletínem a nivě Mírovky.
Vliv na plazy
Během průzkumu byly v dotčeném území zjištěni ještěrka obecná (Lacerta agilis, SO, VU, IV),
užovka obojková (Natrix natrix, O, NT) a slepýš křehký (Anguis fragilis, SO, NT). Všechny tyto
druhy byly pozorovány na území záměru poměrně vzácně. Realizací stavby dojde k lokálnímu
zániku jejich biotopů (omezení výskytu) a snížení migrační prostupnosti. Stejně jako v případě
obojživelníků budou i plazi dotčeni přímou mortalitou při překonávání komunikace (případně
vnikáním na stavbu). Předpokládaný denní počet projíždějících vozidel prakticky znemožní
překonání vozovky. Bezpečný pohyb bude možný pouze pod mostními objekty přes vodoteče.
Stejně i v rámci ochrany plazů je vhodné zohlednit přírodní povrch podmostí. V rámci ochrany
plazů bude během stavebních prací nutný ekologický dozor, který pro odvrácení nebezpečí
jejich zranění či usmrcení bude přijímat potřebná opatření (např. transfer dotčených jedinců
na vhodnou lokalitu, ohrazení stavby dočasnou zábranou).
Vliv na ptáky
Realizací záměru budou ptáci ovlivněni třemi způsoby – zánikem biotopů, rušením při stavbě
a provozem na dálnici a vyšším rizikem střetů s dopravou (a technickými prvky dálnice).
71
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„D35 Staré Město – Mohelnice“
Biologický průzkum

Zánik a fragmentace biotopů
Ptáci budou realizací záměru dotčeni úbytkem hnízdních příležitostí kácením porostů křovin a
stromů. Na základě tohoto průzkumu bylo shledáno, že záměr může narušit prostředí mnoha
ochranářsky významných druhů (zejména lučních): čáp bílý (Ciconia ciconia, O, NT, I, pouze
potravní biotop), jestřáb lesní (Accipiter gentilis, O, VU, hnízdní prostředí až 2 párů), moták
pochop (Circus aeruginosus, O, VU, I, hnízdní biotop cca 2 párů), koroptev polní (Perdix
perdix, O, NT, hnízdní biotop až 3 párů), křepelka polní (Coturnix coturnix, SO, NT, hnízdní
biotop několika párů), čejka chocholatá (Vanellus vanelluus, VU, hnízdní biotop až 2 párů),
datel černý (Dryocopus martius, I, hnízdní stromy cca 5 párů), bramborníček hnědý (Saxicola
rubetra, O, hnízdní biotop cca 2 párů), krkavec velký (Corvus corax, O, hnízdní biotop cca 2
párů), lejsek šedý (Muscicapa striata, O, hnízdní biotop až 10 párů), slavík obecný (Luscinia
megarhynchos, O, hnízdní biotop cca 2 párů), ťuhýk obecný (Lanius collurio, O, NT, I, hnízdní
biotop min. 5 párů), žluva hajní (Oriolus oriolus, SO, hnízdní stromy až 4 párů), jiřička obecná
(Delichon urbicum, NT, jen potravní biotop), vlaštovka obecná (Hirundo rustica, O, NT, pouze
potravní biotop). Uvedená početnost je jen hrubým odhadem na základě průzkumů v roce
2018 (pravděpodobně se velmi liší od reálných stavů). Podle předchozích průzkumů a údajů
z okolí mohou být potenciálně dotčeni i čáp černý (Ciconia nigra, SO, VU, I, pravděpodobně
pouze potravní prostředí), krahujec obecný (Accipiter nisus, SO, VU), krutihlav obecný (Jynx
torquilla, SO, VU), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes, O, VU), lejsek černohlavý
(Ficedula hypoleuca, NT), holub doupňák (Columba oenas, SO, VU), ledňáček říční (Alcedo
atthis, SO, VU, I, pouze potravní a migrační biotop), žluna šedá (Picus canus, VU, I), chřástal
polní (Crex crex, SO, VU), strnad luční (Emberiza calandra, KO, VU) a včelojed lesní (Pernis
apivorus, SO, EN). Jako nejsilnější hodnotíme vliv na luční druhy ptáků, u kterých bude úbytek
hnízdních biotopů poměrně velký. Další vhodné luční porosty se nacházejí severně od obce
Krchleby a jižně od Maletína. Pro ptáky zemědělské krajiny je biotopová nabídka vyšší a zahrnuje
prakticky veškeré širší okolí záměru. Koroptve mohou v okrajích dopravního tělesa nalézt vhodné
biotopy pro výskyt mimo vegetačním období.
S ohledem na ochranu hnízdících ptáků doporučujeme odstranění mimolesní zeleně provést
od 1. října do 31. března. V nivě Mírovky poblíž Křemačova pak navrhujeme i s ohledem na
přítomnost netopýrů a veverky obecné načasovat kácení od 1. září do 31. října. Termín skrývky
ornice by měl být načasován také do období od 1. září do 31. března.
Rušení při výstavbě a provozem silnice
Během výstavby se v území budou pohybovat těžké a hlučné mechanismy. Po dálnici bude
jezdit tranzitní doprava, která se stane významným zdrojem hluku pro volně žijící živočichy,
zejména pak ptáky. Lze konstatovat, že hlukem bude postiženo území několika desítek metrů
od osy komunikace. V tomto koridoru budou ptáci hnízdit pouze příležitostně.
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Zvýšení rizika střetů s dopravou
Riziko hrozí nejenom ptákům letícím v trase dopravních prostředků, ale také nad ní, neboť
mohou být strženi vznikající turbulencí. Některé druhy (např. krkavci) mohou být této hrozbě
vystaveni navíc i proto, že je komunikace bude lákat svými zdroji (např. mršiny).
Riziko pro letící ptáky představují rovněž průhledné protihlukové stěny. V případě jejich využití
doporučujeme jejich vnější stranu (směrem mimo komunikaci) navrhnout se svislou povrchovou
úpravou (pískováním) vertikálními pruhy o šířce min. 2 cm v max. vzdálenosti 10 cm.
Vliv na savce
Během výstavby může vlivem hluku docházet k rušení živočichů využívajících bezprostřední
okolí záměru, např. srnec obecný (Capreolus capreolus) a zajíc polní (Lepus europaeus, NT).
Při realizaci záměru lze proto očekávat částečné vyprázdnění okolí stavby a přesun živočichů
do klidnějších částí krajiny. Tento stav však bude pouze dočasný, po ukončení stavby dojde k
opětovnému osídlení opuštěného území.
Zásadní nepříznivý vliv liniových dopravních staveb na obratlovce (především savce) spočívá
v narušení migrační prostupnosti krajiny. Oplocená, čtyřproudová dálnice se středním dělícím
pásem je nepřekonatelnou překážkou pro všechny větší živočichy. Migrace bude možná pouze
pod navrženými mostními objekty přes vodoteče a některá údolí. Pravidelné pohyby ovšem
budou limitované i rušením v důsledku provozu komunikace. Přes dálnici prochází ve směru
sever – jih migračně významné území, kterým prochází tři osy dálkových migračních koridorů
pro velké savce (Anděl et al. 2010). Dle nové koncepce AOPK ČR řešící migrační prostupnost
krajiny je část tohoto území vymezena i jako biotop zvláště chráněných druhů (podle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) velkých savců – medvěd hnědý
(Ursus arctos, KO, CR, II a IV), rys ostrovid (Lynx lynx, SO, EN, II a IV), vlk obecný (Canis
lupus, KO, CR, IV) a los (Alces alces, SO, CR). Biotop je evidován v územně analytických
podkladech jako jev č. 36b. Migrace těchto savců lze v řešeném území očekávat spíše vzácně,
nicméně průchodnost území je zásadní také pro perzistenci ostatních živočichů. Pro záměr
byla Andělem et al. (2016) vypracována rámcová migrační studie, ve které jsou zhodnoceny
potenciální migrační cesty (v místech křížení s dálnicí = migrační profily) a potenciál mostních
(tj. migračních) objektů. V dalších stupních projektové dokumentace je důležité migrační studii
aktualizovat a technické řešení přizpůsobit potřebám migrujících živočichů (podle Anděla et al.
2006). Celkově lze shrnout, že i dálkové migrace budou v dotčeném území nadále možné i po
realizaci záměru. V prostoru západního migračního koridoru bude komunikace přes zalesněný
hřeben vedena v cca 1100 m raženém tunelu, na který dále navazuje cca 200 m dlouhý most
překonávající horní tok Mírovky, o cca 1000 m dále se bude nacházet další most o plánované
šíři 270 m. Pohyb živočichů podél středového migračního koridoru bude možný pouze pod
mostním objektem o šíři 190 m přes bezejmenný přítok Jahodné. Migrace podél východního
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koridoru budou pravděpodobně značně omezené. Řepovský potok sice bude převeden cca
500 m mostním objektem, nicméně pohyb živočichů bude veden přímo do zástavby Řepové.
Kromě toho bude tento rušivý vliv kumulovat přeložka místní silnice.
U většiny savců dojde vesměs k okrajovému záboru biotopů. Ze zvláště chráněných druhů se
tento vliv týká veverky obecné (Sciurus vulgaris, O), křečka polního (Cricetus cricetus, SO, IV)
a netopýrů (různé stupně ochrany podle druhu). Distribuce křečků v krajině závisí především
na populačních cyklech druhu a zemědělském hospodaření (vysazených plodinách). Během
realizace stavby může být jejich výskyt zcela odlišný, nicméně k zásahu do stávajícího (nebo
potenciálního) biotopu křečka dojde. Na lokalitě nálezu nory u Bílého potoka navrhujeme proto
v rámci ochrany druhu provést skrývku ornice od 1. září do 31. října – po ukončení rozsídlování
mláďat narozených na konci reprodukční sezóny a mimo dobu hibernace. V případě výskytu
křečků během tohoto období budou dotčení jedinci aktivně unikat z dosahu nebezpečí a budou
mít dostatek času k vyhrabání náhradního zimoviště. Toto opatření považujeme za šetrnější
než jedince odchytávat a transferovat do nového prostředí, ve kterém nemají úkryty a jsou tak
snadnou kořistí predátorů. Veverka a netopýři mohou být dotčení kácením vzrostlých stromů.
Vhodné biotopy se nachází v doprovodném porostu Mírovky u Křemačova. Kácení stromů na
této lokalitě je proto vhodné provádět mimo období jejich reprodukce a hibernace, ideálně v
od 1. září do 31. října. Jestliže nebude možné dodržet ideální termíny, je nezbytné provádět
skrývku ornice a kácení dřevin po schválení ekologickým dozorem. V případě zimního termínu
bude při kácení stromů přítomen ekologický dozor, který bude provádět kontrolu pokácených
dutinových stromů a v případě nalezení zimujících netopýrů zajistí jejich převoz na náhradní
zimoviště.
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6. Navrhovaná opatření na zmírnění vlivů na flóru a faunu:
1.

Pro fázi výstavby bude stanovena odborně způsobilá osoba (ideálně držitel autorizace
k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění, nebo osoba s dlouholetou praxí v oboru) – ekologický dozor. Tato
osoba bude po celou dobu výstavby zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona č.
114/1992 Sb., zejména bude operativně přijímat opatření pro odvrácení nebezpečí
zranění nebo usmrcení zvláště chráněných druhů a dohlédne na realizaci navržených
biotechnických opatření.

2.

V případě výskytu aktivních hnízd mravenců rodu Formica v místě stavebních prací
bude mraveniště zabezpečeno, tak aby nedošlo k jeho ohrožení. Pokud hnízda budou
stavbou dotčena přímo, ekologický dozor stavby provede záchranný transfer na jinou
vhodnou lokalitu (nutno domluvit s vlastníkem pozemku).

3.

Při okrajích komunikace v místech stávajících lučních porostů navrhujeme vegetační
úpravu v podobě květnaté louky. Nezbytné je při přípravě směsi respektovat původnost
a rozšíření druhů rostlin. Zcela nevhodné je vysít regionálně nepůvodní druhy.

4.

V projektové přípravě mostních objektů je důležité zohlednit požadavky na migrační
prostupnost území pro živočichy. Žádoucí je v podmostí (přes vodní toky a ve volné
krajině) maximalizovat přirozený, nezpevněný povrch. U mostních objektů přes vodní
toky by měly být přítomny postranní lavice (rovněž z přírodním povrchem, přijatelná je
i kamenná dlažba s hlubokým spárováním). Doprovodné účelové komunikace podél
dálnice je vhodné plánovat jako nezpevněné. U mostních objektů, pod kterými budou
migrovat živočichové, je vhodnější volit přesypané konstrukce.

5.

Termín skrývky ornice by měl být načasován do období od 1. září do 31. března.

6.

Skrývku ornice poblíž lokality rozmnožování obojživelníků u Maletína a v nivě Bílého
potoka, kde se vyskytuje křeček polní, doporučujeme provádět v termínu od 1. září do
31. října. V tomto období je nejmenší riziko zasažení rozmnožujících se a hibernujících
zvláště chráněných druhů. V úseku rybníka nad Maletínem bude během stavby zřejmě
nutné realizovat i dočasné zábrany proti vnikání obojživelníků na staveniště.
7. S ohledem na ochranu hnízdících ptáků doporučujeme odstranění mimolesní zeleně
provést od 1. října do 31. března. V nivě Mírovky u Křemačova navrhujeme i s ohledem na
přítomnost netopýrů a veverky obecné načasovat kácení od 1. září do 31. října (pokud
nebude možné tento ideální termín dodržet, je nezbytné provádět kácení po schválení
ekologickým dozorem stavby, který bude během kácení stromů přítomen a v případě
nálezu uvedených živočichů zajistí jejich převoz na náhradní zimoviště).
8. Riziko pro letící ptáky představují rovněž průhledné protihlukové stěny. V případě jejich
využití doporučujeme jejich vnější stranu (směrem mimo komunikaci) navrhnout se svislou
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povrchovou úpravou (pískováním) vertikálními pruhy o šířce min. 2 cm v max. vzdálenosti
10 cm.
9.

Před začátkem stavby odborně odstranit porost křídlatky japonské (Reynoutria
japonica) o velikosti cca 1 m2 u Mírovky (GPS: N49°47.293; E16°53.703) a rozsáhlé
porosty o rozloze cca 200 m2 v blízkosti křížení navrhované trasy s bezejmennou
zdrojnicí napájející malý rybníček severně od Maletína.

10.

Během výstavby zaměřit pozornost na zavlečení a šíření invazních druhů rostlin, a to
zejména v souvislosti s pohyby stavebních materiálů a zeminy (zejména křídlatky, vlčí
bob mnoholistý a celíky) a v případě výskytu tyto druhy okamžitě odborně odstranit.
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7. Závěr
V dotčeném území byl proveden botanický průzkum, při kterém nebyla zjištěna přítomnost
zvláště chráněných druhů rostlin podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Potvrzena
byla přítomnost druhů uvedených v Červeném seznamu ČR (Grulich 2012). Vzhledem k jejich
výskytu, rozšíření v území a trase navržené komunikace budou jejich populace ovlivněny spíše
okrajově. Téměř s jistotou lze vyloučit zánik jejich místních populací. Přírodní či přírodě blízké
biotopy se v území vyskytují roztroušeně, některé jsou v přímém střetu s navrženou trasou,
nicméně většinou je záměr veden plochami intenzivně obhospodařovaných polí. V průběhu
stavebních prací je nutné dbát na prevenci šíření a zavlékání invazních druhů.
Navržená dálnice prochází z hlediska výskytu živočichů několika hodnotnými biotopy. Jedná
se především o luční porosty mezi Řepovou a Dětřichovem u Moravské Třebové, na které je
vázáno několik ochranářsky významných druhů (včetně zvláště chráněných). Tyto druhy jsou
sice často běžné v kulturní krajině, ovšem v posledních letech zaznamenaly výrazný populační
úbytek. Významným prostorem z hlediska výskytu živočichů je i doprovodný porost Mírovky u
Křemačova a údolí Řepovského potoka. V obecné rovině budou populace živočichů ovlivněny
především záborem a fragmentací jejich biotopů a rušením při výstavbě i provozem dálnice.
Závažný zásah představuje také narušení migrační prostupnosti území. V projektové přípravě
doporučujeme zohlednit požadavky na migraci živočichů (aktualizovat migrační studii v dalším
stupni projektové dokumentace) a navržené termíny skrývky zeminy i kácení dřevin. Celkově
hodnotíme, že žádný druh nebude dotčen takovým způsobem, který by vedl k ohrožení jeho
lokální nebo i regionální populace.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název stavby:

„D35 Staré Město – Mohelnice“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Umístění záměru
Stát:

Česká republika

Kraj:

Olomoucký, Pardubický

Katastrální území:

Dětřichov u Moravské Třebové, Prklíšov, Starý Maletín, Javoří
u Maletína, Mírovíček, Krchleby na Moravě, Řepová, Křemačov, Podolí
u Mohelnice, Mohelnice, Újezd u Mohelnice, Loštice

Stručný popis záměru:
Záměr je liniovou dopravní komunikací, která je součástí strategického dopravního tahu D35.
Řešená část navazuje na úsek Opatovec – Staré Město. Navržený úsek je projektován
v kategorii D 25,5/130 (100). Začíná severně od Moravské Třebové v prostoru MÚK Staré
Město – východ. Dále je trasa vedena lesním komplexem mezi vrchy Bučina a Vysoký
a směřuje na východ směrem k obci Krchleby, kde je vedena severně od obce Maletín ve
vzdálenosti cca 650–1150 m od okraje. Záměr zasahuje částečně do lesního porostu
severně od kóty Skalník. Severně od lokality Javoří se trasa stáčí na jihovýchod do souběhu
se silnicí III/31521 směrem k Mohelnici. Dále projektovaná komunikace klesá směrem
k Mohelnici a je vedena jižně od obcí Krchleby a Řepová podél zalesněného okraje vrchu
Obora, kříží silnici III/31522 mezi Řepovou a Mírovem a je vedena severovýchodním
obchvatem kolem Křemačova v minimální vzdálenosti od okrajové zástavby obce 220 m.
Trasa je vedena kolem Křemačovského rybníka, kříží stávající silnici 1. třídy I/35 na
západním okraji Mohelnice v lokalitě Horní Válce a je napojena do přímého úseku stávající
trasy D35 směrem na Olomouc na jihozápadním okraji Mohelnice. Délka řešeného úseku je
cca 19 km.
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2. METODIKA
Průzkum byl proveden dne 5. října 2018 na devíti vodních tocích, které by mohly být dotčeny
záměrem. Přehled prozkoumaných vodních toků a úseků na nich je uveden v kapitole 3.

2.1 Metodika ichtyologického průzkumu
Průzkum rybího společenstva byl proveden s použitím elektrického agregátu SEN. Jedná se
o bateriový tranzistorový agregát k lovu ryb (výrobce Radomír Bednář, výroba rybářských
potřeb a kovovýroba, V kotlině 16, 77900 Olomouc). K odlovu byl použito příslušenství,
standardně dodávané výrobcem, a to lovná rukojeť, nástavec 130 cm, měděný elektrický
podběrák o šířce 42 cm se síťkou s oky 4 mm a měděná katoda. Přepínač hodnot lovného
proudu byl nastaven pro lov na vodách se střední konduktivitou (měrnou elektrickou
vodivostí vody 100–600 μS/cm), frekvence pulzů na 75 Hz. Při tomto nastavení dosahuje
špičkové napětí v pulsech hodnoty 320–400 V, proud 3–4 A (v závislosti na měrné vodivosti
vody v toku).
Lov byl prováděn protiproudovým broděním korytem v celém profilu. Prolovovány byly úseky
proudné i s klidnou vodou, příbřežní partie i partie volné vody. Pro účely tohoto průzkumu
byla využita bodová metoda, v rámci které jsou vzorkovány postupně jednotlivé plošky v toku
v rozsahu účinného proudového pole agregátu. Tyto plošky byly voleny tak, aby
charakterizovaly jednotlivé typy dostupných mikrobiotopů (podle substrátu břehů a dna,
výskytu rostlin, rychlostí proudění, zástinu). Výsledkem takového průzkumu je vyšší počet
vzorků s menším počtem jedinců, avšak s vysokou vypovídací hodnotou o druhovém
zastoupení. Vzhledem k šíři prozkoumaných toků, hloubce vody a její průhlednosti byl de
facto prozkoumán celý profil daných toků. Ulovené ryby byly determinovány na místě a ihned
vypuštěny zpět do toku.
Ichtyologický průzkum proběhl s písemným pověřením k lovu ryb elektrickým proudem
(značka OTŽP-190/18) uživatelem rybářského revíru (Český rybářský svaz, z. s., Územní
výbor pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory) ze
dne 6. září 2018.

2.2 Metodika hydrobiologického průzkumu
Vzorky byly odebírány pomocí síťky na bentos, kdy byla selektivně vzorkována stanoviště
o různém charakteru, tak aby vzorky byly odebrány ze všech typů stanovišť na jednotlivých
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lokalitách. Odebrané vzorky byly fixovány lihem a determinovány v laboratoři (pomocí klíčů
Berana 2002, Horsáka et al. 2013, Rozkošného et al. 1980).
Fyzikálně chemické parametry byly měřeny na lokalitách s dostatkem vody (lokality 1, 7, 8
a 9 byly v době průzkumu vyschlé) ještě před vlastním vstupem do toků. Měření probíhalo
pomocí terénních přístrojů (teploměr, konduktometr, metr).
Rozpustnost kyslíku ve vodě klesá s její teplotou, dle tabulky č. 1 (Pitter 2009). Konduktivita
vodních toků ukazuje na míru antropogenního zatížení toku vlivem přítomnosti kationtů a
aniontů znečišťujících látek. Na konduktivitu má vliv i vodnost toku, při které může docházet
k naředění znečišťujících látek.
Tab. 1: Rozpustnost kyslíku ve vodě v závislosti na teplotě (Pitter 2009)
Teplota (°C)

0

4

8

12

16

20

24

28

30

Rozpustnost
(mg/l)

14,63

13,11

11,84

10,77

9,86

9,08

8,42

7,84

7,57

2.3 Metodika popisu druhů
Průzkum byl zaměřen především na zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů.
U každého ohroženého druhu je uvedeno, zda je zvláště chráněn a pokud ano, jaký je
stupeň jeho ohrožení dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění.
Dále je uvedena kategorie ohrožení podle Červených seznamů ČR (Hejda et al. 2017;
Chobot et Němec, 2017). Uvedeno je také, zda se druh nachází v některé z příloh Směrnice
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
K zařazení živočichů do jednotlivých kategorií ochrany byly použity následující zkratky:
Zvláště chráněné druhy dle přílohy III. vyhlášky č. 395/19992 Sb., na základě ustanovení
§ 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a § 14, odst. 2
vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.


– Ohrožený druh



SO – Silně ohrožený druh



KO – Kriticky ohrožený druh
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Druhy zapsané v červených seznamech:


EX – Vyhynulý nebo vyhubený



RE – Vyhynulý nebo vyhubený na území ČR



EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě



CR – Kriticky ohrožený druh



EN – Ohrožený druh



VU – Zranitelný druh



NT – Téměř ohrožený druh



LC – Málo dotčený druh



NE – nevyhodnocené druhy



DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje.



NA – druh nevhodný pro hodnocení

Druhy zapsané v evropských směrnicích


II – Druh zapsaný v příloze II Směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Druhy živočichů a
rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany



IV – Druh zapsaný v příloze IV Směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin- Druhy živočichů a
rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu



V – Druh zapsaný v příloze V Směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Druhy živočichů a
rostlin v zájmu Společenství, jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání může být
předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování

Názvosloví uváděných taxonů obratlovců vychází z ustálené taxonomie dle portálu Biolib.cz.
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3. PRŮZKUM
1. Bílý potok
Bílý potok (IDVT dle CEVT: 10188734; správce vodního toku Povodí Moravy, s. p.) je
přítokem Kunčinckého potoka, který je přítokem Třebůvky.

Obr. 1 Bílý potok
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Obr. 2 Bílý potok v dotčeném úseku – celkový pohled

Obr. 3 Bílý potok v dotčeném úseku – detail
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V dotčeném místě byl vizuálně prozkoumán úsek délky 100 m. V době průzkumu se zde
žádné ryby nevyskytovaly, neboť prozkoumaný úsek byl naprosto vyschlý. Dle vizuálních
znaků, zejména dle stavu a složení vegetace lze usuzovat, že dotčený úsek má charakter
občasného vodního toku, kterým protéká voda pouze po menší část roku. Pro trvalý život ryb
je tento úsek nezpůsobilý a v současnosti zde nejsou vyvinuta ani stanoviště vhodná pro
život vodních bezobratlých živočichů.

2. Pravostranný přítok Mírovky č. 14
Pravostranný přítok Mírovky č. 14 (IDVT dle CEVT: 10191881; správce vodního toku Lesy
ČR, s. p.) je přítokem Mírovky, která je přítokem Moravy. Prozkoumána byla lokalita U Dvou
Janů. Tok není upraven, koryto je mělké, dno je tvořeno jemnými usazeninami. Vodní tok
v době průzkumu nebyl souvislý, tvořily jej jednotlivé tůňky a mezi nimi zvodnělý substrát.
Během průzkumu byla teplota vzduchu 2,8 °C, teplota vody 5,3 °C, měrná elektrická vodivost
vody byla 158 μS/cm.

Obr. 4 Pravostranný přítok Mírovky č. 14
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Obr. 5 Pravostranný přítok Mírovky č. 14 v dotčeném úseku – detail

V dotčeném místě byl vizuálně prozkoumán úsek délky 100 m. V době průzkumu teklo
v prozkoumaném úseku velmi málo vody. Žádné ryby zde nebyly nalezeny a za zjištěných
podmínek zde nebyly pro život ryb nezbytné podmínky. Dle vizuálních znaků, zejména dle
vegetace lze usuzovat, že dotčený úsek v letním období téměř vysychá a je zde vyloučena
trvalá přítomnost rybích společenstev. Nelze však vyloučit, že do daného úseku mohou
vytáhnout dočasně ryby za vysokých stavů vody z níže ležících partií toku nebo z rybníka
Martiňáku, který leží níže po toku.
V rámci hydrobiologického průzkumu byl zaznamenaným dominantním druhem blešivec
potoční (Gammarus fossarum). Dalšími druhy byla jepice (Paraleptophlebia cincta),
mokřadník (Elodes minuta), uchatka toulavá (Radix labiata) a pakomáři (Chironomidae).

3. Bezejmenný tok
Bezejmenný tok (IDVT dle CEVT: 10190441; správce vodního toku Lesy ČR, s. p.) je
přítokem levostranného přítoku pravostranného přítoku Mírovky č. 16 (Mírovka je přítokem
Moravy). Koryto je mělké, substrát je bahnitý, šíře koryta je cca 20 cm. Během průzkumu
byla teplota vzduchu 5,0 °C, teplota vody 6,1 °C, měrná elektrická vodivost vody byla
328 μS/cm. Koryto toku bylo v celé své šířce porostlé devětsilem (Petasites sp.).
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Obr. 6 Přítok levostranného přítoku pravostranného přítoku Mírovky č. 16

Obr. 7 Přítok levostranného přítoku pravostranného přítoku Mírovky č. 16
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Obr. 8 Přítok levostranného přítoku pravostranného přítoku Mírovky č. 16 – detail

V dotčeném místě byl vizuálně prozkoumán úsek délky 100 m. V době průzkumu teklo
v prozkoumaném úseku velmi málo vody. Žádné ryby zde nebyly nalezeny a za zjištěných
podmínek zde nebyly pro život ryb nezbytné podmínky. Dle vizuálních znaků, zejména dle
vegetace lze usuzovat, že dotčený úsek v letním období téměř vysychá a je zde vyloučena
trvalá přítomnost rybích společenstev. Nelze však vyloučit, že do daného úseku mohou
vytáhnout dočasně ryby za vysokých stavů vody z níže ležících partií toku nebo z rybníka
ležícího níže na povodí na vodním toku levostranný přítok pravostranného přítoku Mírovky
č. 16.
V rámci hydrobiologického průzkumu byl zaznamenán výskyt pouze blešivce potočního
(Gammarus fossarum), hltanovky bahenní (Erpobdella octoculata) a jepice (Electrogena
lateralis).

4. Pravostranný přítok Jahodné č. 3
Pravostranný přítok Jahodné č. 3 (IDVT dle CEVT: 500058022; správce vodního toku Lesy
ČR, s.p.) je přítokem Jahodné, která je přítokem Bušinovského potoka, který je přítokem
Moravské Sázavy. Tok teče v neupraveném korytě, šíře koryta se značně mění, substrát je
bahnitý. Během průzkumu činila hloubka koryta cca 1 cm, teplota vzduchu byla 6,8 °C,
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teplota vody 5,4 °C, měrná elektrická vodivost vody nebyla, vzhledem k nízkému vodnímu
sloupci, měřitelná.

Obr. 9 Pravostranný přítok Jahodné č. 3

15
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„D35 Staré Město – Mohelnice“
Ichtyologický a hydrobiologický průzkum

Obr. 10 Pravostranný přítok Jahodné č. 3 – detail

V dotčeném místě byl vizuálně prozkoumán úsek délky 100 m. V době průzkumu teklo
v prozkoumaném úseku velmi málo vody. Žádné ryby zde nebyly nalezeny a za zjištěných
podmínek nebyl tento úsek pro život ryb způsobilý. Dle vizuálních znaků, zejména dle stavu
a složení vegetace lze usuzovat, že dotčený úsek v letním období téměř vysychá a je zde
vyloučena trvalá přítomnost rybích společenstev. Nelze však vyloučit, že do daného úseku
mohou vytáhnout dočasně ryby za vysokých stavů vody z níže ležících částí povodí.
V jednotlivých tůních byl zaznamenán výskyt blešivců potočních (Gammarus fossarum)
a hltanovek bahenních (Erpobdella octoculata). Ojediněle zde byl zjištěn výskyt mokřadníka
(Elodes minuta) a jepice (Paraleptophlebia cincta).

5. Řepovský potok
Řepovský potok (IDVT dle CEVT: 10195159; správce vodního toku Povodí Moravy, s. p.) je
přítokem Mírovky, která je přítokem Moravy. Během průzkumu byla teplota vzduchu 8,0 °C,
teplota vody 7,6 °C, měrná elektrická vodivost vody byla 510 μS/cm.
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Obr. 11 Řepovský potok

Obr. 12 Řepovský potok – detail
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V dotčeném místě byl pomocí elektrického agregátu proloven úsek o délce 310 m. V době
průzkumu teklo v toku poměrně málo vody, vyšší vodní sloupec byl jen v tůních a mezi
tůněmi dosahovala výška vodního sloupce 5-8 cm. V tůních byly místy hluboké jemné
usazeniny (až do hloubky 30 cm), v proudech bylo dno kamenité. V prozkoumaném úseku
Řepovského potoka nebyl nalezen žádný jedinec ryb ani kruhoústých, přestože některé tůně
byly značně hluboké.
Z makrozoobentických živočichů zde byl zaznamenán výskyt blešivce potočního (Gammarus
fossarum), ploštěnky potoční (Dugesia gonocephala), mokřadníka (Elodes minuta),
potápníka (Platambus maculatus), hladinatky (Veolia sp.) a jepice (Ephemera danica).

6. Mírovka
Mírovka (IDVT dle CEVT: 10100291; správce vodního toku Povodí Moravy, s. p.) je přítokem
Moravy. Během průzkumu byla měrná elektrická vodivost vody 343 μS/cm. Teplota vody a
vzduchu se vzhledem k poruše teploměru nedala měřit.
Obr. 13 Mírovka
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Obr. 14 Mírovka – detail úseku č. 2

Na Mírovce byly prozkoumány dva úseky. Úsek č 1 v délce 142 m ležel níže po toku, od
rozdělovacího objektu rybníka v přímém úseku Mírovky podél komunikace až po ohyb
Mírovky, úsek č. 2 v délce 150 m navazoval výše po toku, v korytě mírně meandrujícím. Šíře
koryta byla cca 3 m, hloubka v tůních cca 50 cm, v proudech 5-15 cm. Nad rozdělovacím
objektem Křemačovského rybníka byla hloubka vody cca 1,10 m.

Tab. 2: Přehled ryb nalezených v Mírovce v úseku č. 1
druh

velikostní

počet

skupina

[ks]

pstruh obecný (Salmo trutta)

15–20

36

pstruh obecný (Salmo trutta)

20–25

3

pstruh obecný (Salmo trutta)

25–30

3

plotice obecná (Rutilus rutilus)

10–15

1

Všechny ulovené exempláře pstruha obecného byly v dobré kondici. Naprostá většina ryb
byla ulovena v tůni nad rozdělovacím objektem Křemačovského rybníka.

19
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„D35 Staré Město – Mohelnice“
Ichtyologický a hydrobiologický průzkum

Při průzkumu v lokalitě v roce 2008 zjistili Moravec a Vonička (2011) výskyt zvláště
chráněného druhu vranky obecné (Cottus gobio). Nález vranky není blíže popsán, chybí
údaje o velikosti populace, o stavu koryta a o aktuálním složení rybího společenstva. Výskyt
tohoto druhu nebyl potvrzen ani při aktualizaci průzkumu v roce 2015 (Višňák, Vonička et al.,
2015), ani při tomto průzkumu. Předmětný úsek není pro vranku z hlediska morfologických
podmínek příznivý. Vranky totiž vyžadují dostatek úkrytů a preferují balvanité nebo hrubě
štěrkovité dno, které na lokalitě chybí. Synergický efekt nedostatku úkrytů, nízkých průtoků a
vysokých stavů obsádky pstruha potočního jsou vysoce pravděpodobnou příčinou absence
vranky na řešené lokalitě. Vzhledem k charakteru morfologie dna toku v předmětném úseku
nepředstavuje prozkoumaný úsek pro vranku perspektivní lokalitu. Nález v roce 2008 mohl
být tvořen náhodně spláchnutými exempláři nebo se mohlo jednat o oscilaci hranice areálu.

Tab. 3: Přehled ryb nalezených v Mírovce v úseku č. 2
druh
pstruh obecný (Salmo trutta)

velikostní

počet

skupina

[ks]

15–20

3

Z makrozoobentických živočichů byl v toku zaznamenán výskyt dominantního blešivce
potočního (Gammarus fossarum), hltanovky bahenní (Erpobdella octoculata), jepice
(Ecdyonurus dispar), chrostíků (Sericostoma personatuma) a (Hydropsyche sp.), mokřadníka
(Elodes minuta), hladinovky (Veolia sp.) a mouchy (Muscidae).
7. Podolský potok
Podolský potok (IDVT dle CEVT: 10195394; správce vodního toku Povodí Moravy, s. p.) je
přítokem Újezdky, která je přítokem Moravy. V dotčeném místě byl vizuálně prozkoumán
úsek délky 100 m.
V době průzkumu se zde žádné ryby nevyskytovaly, neboť prozkoumaný úsek byl naprosto
vyschlý. Dle vizuálních znaků, zejména dle stavu a složení vegetace lze usuzovat, že
dotčený úsek má charakter občasného vodního toku, kterým protéká voda pouze po menší
část roku. Pro trvalý život ryb je tento úsek vodního toku nezpůsobilý.
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Obr. 15 Podolský potok

Obr. 16 Podolský potok – celkový pohled
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Obr. 17 Podolský potok – detail

8. Bezejmenný tok
Bezejmenný tok (IDVT dle CEVT: 10194547; správce vodního toku Povodí Moravy, s.p.) je
přítokem Podolského potoka, který je přítokem Újezdky, která je přítokem Moravy.

V dotčeném místě byl vizuálně prozkoumán úsek délky 100 m. V době průzkumu se zde
žádné ryby nevyskytovaly, neboť prozkoumaný úsek byl naprosto vyschlý. Dle vizuálních
znaků, zejména dle vegetace lze usuzovat, že dotčený úsek má charakter občasného
vodního toku, kterým protéká voda pouze po menší část roku. Pro trvalý život ryb je tento
úsek vodního toku nezpůsobilý.
9. Újezdka
Újezdka (IDVT dle CEVT: 10441536; správce vodního toku Povodí Moravy, s.p.) je přítokem
Moravy.
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Obr. 18 Újezdka

V dotčeném místě byl vizuálně prozkoumán úsek délky 100 m. Dle vizuálních znaků,
zejména dle vegetace lze usuzovat, že dotčený úsek má charakter občasného vodního toku,
kterým protéká voda pouze po menší část roku. Pro trvalý život ryb je tento úsek vodního
toku nezpůsobilý.
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4. VLIVY
1. Při realizaci záměru nedojde k negativnímu zásahu do biotopu žádného ohroženého
a/nebo zvláště chráněného druhu ryb, kruhoústých nebo vodních bezobratlých
živočichů. Pro realizaci záměru nebude tedy třeba mít výjimku dle ustanovení § 56
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze zákazů podle § 50 ZOPK pro
výše uvedené druhy živočichů.
Navrhovaná opatření:
1. Při pracích v korytě vodních toků a v jejich blízkosti dodržovat obecné zásady
ochrany životního prostředí, zejména při nakládání se závadnými látkami.
2. Minimalizovat zásahy do hydromorfologických charakteristik dotčených vodních
toků.
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6. ZÁVĚR
Během

ichtyologického

a

hydrobiologického

průzkumu

nebyl

v dotčených

tocích

zaznamenán žádný zvláště chráněný druh ryb, kruhoústých nebo bezobratlých vodních
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb. nebo evropsky významný druh ve smyslu ustanovení
§ 3 odst. 1 písm. p) ZOPK (tj. druh uvedený v příloze II nebo IV Směrnice 92/43/EHS ze dne
21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin).
Většina dotčených vodních toků má dostatek vody pro život ryb jen po část roku. V této době
není vyloučena migrace ryb do dotčených úseků z níže položených částí toku nebo z níže
položených rybníků. Proto by měla být dodržena opatření v rámci obecné ochrany živočichů
dle ustanovení § 5 ZOPK a v rámci ochrany významných krajinných prvků před poškozením
a zničením ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 ZOPK:
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1. Úvod
Dopravní infrastruktura představuje pro volně žijící živočichy obtížně překonatelnou překážku, která omezuje jejich biologicky podmíněnou migraci. Fragmentace a izolovanost populací
může v konečném důsledku vést k omezení jejich výskytu a vyhynutí (Townsend et al. 2010).
Důležitým hlediskem při povolování staveb dopravní infrastruktury je proto zachování jejich
průchodnosti pro volně žijící živočichy. Migrační studie jsou nezbytným podkladem pro komplexní vyhodnocení vlivů těchto záměrů na migraci živočichů a zároveň jsou nástrojem, který
umožňuje eliminovat nebo zmírnit jejich negativní dopady (Šikula et Libosvár 2013). Požadavek řešení této problematiky vyplývá rovněž z řady koncepčních dokumentů schválených na
národní úrovni (např. Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016–2025, Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020).
Předmětem migrační studie k záměru „D35 Staré Město – Mohelnice - DÚR+IČ vč. zaměření“ je:
1)

zhodnocení migrační prostupnosti stavby

2)

návrh definitivního umístění a podrobné technické řešení průchodů pro živočichy včetně detailů (úprava podmostí, odhlučnění, naváděcí bariéry, oplocení)

3)

návrh zmírňujících a optimalizačních opatření (pokud migrační prostupnost nebude dostatečná)

4)

zhodnocení migračního potenciálu mostních objektů podle Technických podmínek Ministerstva dopravy č. 180 (Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro
volně žijící živočichy, Anděl et al. 2006)

5)

porovnání změn v projektu pro územní řízení oproti návrhu hodnoceném při EIA (v
rámcové migrační studii Anděla et al. 2016)

Migrační studie k územnímu řízení je považována za sumární podklad pro stanoviska orgánů
státní správy a přípravu organizace stavby (Hlaváč et al. 2019).

1.1. Rozbor problematiky
Hlavním předpokladem problematiky fragmentace krajiny a požadavků na její prostupnost je
pohyb volně žijících živočichů. Pohyby živočichové uskutečňují v rámci domovských okrsků
využívaných pro rutinní aktivity (např. hledání potravy, partnera či nocoviště), ale rovněž během přirozených migrací nebo dálkových přesunech vyvolané změnou (degradací) stanoviště. Jakékoliv omezení či úplné zamezení těchto pohybů vlivem antropogenních bariér může
mít pro postižené populace závažné následky, které se projevují zejména zvýšeným rizikem
extinkce a redukcí genetické variability (Tkadlec 2013). Významně negativní vliv na populace
živočichů má i mortalita způsobená střety s dopravou (Toman et Hlaváč 1995, Bartonička et
al. 2008).
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Velký význam proto mají migrační objekty, které negativní dopady liniových dopravních staveb snižují. V podstatě se jedná o stavební objekty a k nim přilehlé terénní úpravy určené pro
migraci živočichů, případně objekty sekundárně umožňující migraci, jako jsou různé podchody a propustky (Hlaváč et Anděl 2001, Anděl et al. 2005). Při využití migračního objektu mají
zásadní význam parametry objektu a charakter povrchu, po kterém živočichové prochází. Při
průchodu objektem by zvěř měla mít co nejmenší smyslový kontakt s komunikací a zároveň
co největší s přirozeným okolím. Zásadní význam má i světlost podchodu; neboť živočichové
se vyhýbají dlouhým a tmavým tunelům (Anděl et al. 2006).
Jednotlivé druhy živočichů jsou k fragmentaci krajiny různě citlivé. Obecně jsou ztrátou nebo
izolací biotopu nejvíce postiženy druhy s malou pohyblivostí, s požadavky na rozsáhlý prostor nebo silnou vazbou na určitý typ stanoviště. Zároveň mají také živočichové různé potřeby migrací a různé nároky na parametry migračních objektů. Při plánování konkrétních opatření je tudíž potřeba vycházet z druhového složení území záměru a vytipovat cílové druhy
živočichů, pro které jsou zprůchodňující opatření nezbytná (Anděl et al. 2011). Z praktického
hlediska je vhodné se zaměřit na velké savce, protože mají rozsáhlé domovské okrsky, často
migrují na velké vzdálenosti, jejich kolize s dopravou jsou významné rovněž z hlediska bezpečnosti provozu a znalosti o jejich bionomii jsou velké. Při splnění podmínek na prostupnost
velkých savců jsou pokryty vesměs i požadavky většiny menších druhů (Anděl et al. 2005).
V České republice je vysoká hustota silniční sítě, ale dosud relativně nízký podíl komunikací
zaujímají dálnice a rychlostní silnice. To je z hlediska fragmentace krajiny pozitivním jevem,
protože výstavbu dalších dálnic je možné již řešit s odpovídajícími ochrannými opatřeními.
Bariérový efekt pro migrující živočichy je v případě silnic a dálnic dán kombinací tří faktorů:
1) technické řešení komunikace (šířka, přítomnost objektů zvyšující bariérový efekt –
opěrné zdi, protihlukové stěny, oplocení, svodidla, strmé násypy či zářezy)
2) disturbance (hluk, osvětlení a vizuální rušení, výfukové plyny, prach, solení a vibrace)
3) intenzita dopravy (ovlivňuje pravděpodobnost usmrcení živočichů při střetu s vozidly).
Všechny faktory jsou vzájemně provázány a synergicky se ovlivňují. Proto se bariérový efekt
různých míst na jedné komunikaci může výrazně lišit (Anděl et al. 2010a, 2011).
Migrace je v této studii používána jako souhrnný termín popisující veškeré pohyby volně žijících živočichů v krajině, přestože jeho ekologický význam je užší a týká se především pravidelných pohybů mezi geograficky odlišnými územími (Tkadlec 2013, Townsend et al. 2010).
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1.2. Údaje o záměru
Název:

„D35 Staré Město – Mohelnice - DÚR+IČ vč. zaměření“

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Umístění:

Stát:

Česká republika

Kraj:

Pardubický, Olomoucký

Obec:

Dětřichov u Moravské Třebové, Prklíšov, Starý Maletín, Javoří u
Maletína, Mírovíček, Krchleby na Moravě, Řepová, Křemačov,
Podolí u Mohelnice, Mohelnice, Újezd u Mohelnice, Loštice

Celková charakteristika záměru, jeho rozsah a umístění:
Záměr je liniovou dopravní komunikací, novostavbou, která je až na koncový cca dvoukilometrový úsek řešena v nové trase. Je součástí strategického dopravního tahu D35 a navazuje na úsek Opatovec – Staré Město. Navržený úsek je projektován v kategorii D26/130 (100).
Trasa začíná severně od Moravské Třebové v prostoru mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Staré Město. Konec úseku se nachází jižně pod Mohelnicí v napojení na stávající dálnici D35.
V km 92,9–95,6 je trasa vedena lesním údolím mezi vrchy Bučina a Vysoký. Mezi 93,190–
94,290 km trasa vede tunelem Maletín o délce 1312,5 m, který překonává terénní hřbet výšky cca 85 m. Následně dálnice směřuje na východ k obci Krchleby a vede severně od obce
Maletín ve vzdálenosti cca 650–1150 m, zasahuje částečně do lesů severně od kopce Skalník. Severně od Javoří se trasa stáčí na jihovýchod do souběhu se silnicí III/31521 k Mohelnici. Od km 100 trasa klesá k Mohelnici a je vedena jižně od obcí Krchleby a Řepová podél
zalesněného okraje vrchu Obora, kříží silnici III/31522 mezi Řepovou a Mírovem a je vedena
severovýchodním obchvatem kolem Křemačova v minimální vzdálenosti od okrajové zástavby cca 220 m. Dálnice je vedena kolem Křemačovského rybníka, kříží silnici I/35 na západním okraji Mohelnice a na jihozápadním okraji Mohelnice je napojena do stávající D35 směrem na Olomouc. Délka řešeného úseku je cca 18,2 km. Celková situace záměru je znázorněna na obr. 1.
Výstavba dálnice D35 Staré Město – Mohelnice umožní převedení dopravy ze silnice I/35 na
kapacitně vyhovující komunikaci. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá ze zatížení stávající silnice I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, která je na hranici únosnosti z hlediska
kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel.
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1.3. Přírodní charakteristiky dotčeného území
Řešený úsek dálnice D35 je situován na pomezí Jesenické a Orlické podsoustavy. Z hlediska nižších geomorfologických jednotek se nachází na ploše Zábřežské vrchoviny a okrajově i
Mohelnické brázdy a Podorlické pahorkatiny. Geologická stavba je poměrně složitá; budována je zejména rulami, břidlicemi a droby (Demek et Mackovčin 2006). Podle biogeografického členění České republiky (Culek et al. 2013) se zájmové území nachází na ploše čtyř bioregionů. Východní část záměru leží v Litovelském a Drahanském bioregionu, centrální, většinová část území je v Šumperském bioregionu, západní okraj ve Svitavském bioregionu.
Svitavský bioregion – tvořen opukovými hřbety a brázdami v permských sedimentech, s významnými
průlomovými údolími. Bioregion tvořil spojovací koridor mezi oběma dnešními centry teplomilné bioty –
Moravou a Českou kotlinou. Kromě toho se vyznačuje pronikáním druhů alpidských, často karpatského charakteru. Na převážně vápnitých podkladech se střídají bohatší, ale monotónní typy společenstev, odpovídající 3. dubovo-bukovému a 4. bukovému stupni. Potenciální vegetaci vyšších poloh tvoří
na plošinách bikové bučiny, na svazích převažují květnaté bučiny až suťové lesy. V nižších polohách
jsou na plošinách acidofilní doubravy a na svazích dubohabřiny. Méně typické části jsou tvořeny plochým reliéfem (se sprašovými pokryvy), v teplých polohách s dubohabrovými háji. Tato území tvoří
přechod do okolních bioregionů, podobně jako chladnější pásmo k Orlickým horám. Převažuje orná
půda, v lesích kulturní smrčiny, zastoupeny jsou však též bučiny a dubohabřiny. Bioregion je v průměru mírně teplý, okrajově chladnější (Hřebečovský hřbet), vlhčí je návětrná severozápadní strana, moravská strana leží v mírném srážkovém stínu (Quitt 1971, Neuhäuslová et al. 2001, Culek et al. 2013).
Šumperský bioregion – formován podhorskou vrchovinou až hornatinou rozřezanou údolími horských
řek, s pestrou geologickou stavbou a s ostrůvky vápenců a hadců. Bioregion se celkově zvedá od jihu
k severu, má převážně charakter zvednutých zarovnaných povrchů rozčleněných zaříznutými údolími.
Nad tyto povrchy se zvedají jednotlivé tektonicky zdvižené kry, naopak místy vznikly tektonicky podmíněné kotliny. V bioregionu se vyskytují četné skalní útvary, hlavně v zaříznutých údolích a méně na
vrcholech některých výrazných kopců. Biota je 3. dubovo-bukového až 5. jedlovo-bukového vegetačního stupně; potenciální vegetaci tvoří květnaté bučiny. Biota je mírně ochuzená hercynská, ovlivněná
kontaktem s východosudetskými pohořími. Ve fauně (méně flóře) jsou typičtí východní, zpravidla karpatští migranti. Netypická část území je tvořena výběžky nížin a nevyhraněnými přechodnými plochami s dubohabrovými háji a ostrovy acidofilních doubrav. V lesích převažují kulturní smrčiny, v údolích
řek jsou četné bučiny a suťové lesy, hojné jsou mezofilní pastviny (Neuhäuslová et al. 2001, Culek et
al. 2013). V území se projevuje výrazný klimatický gradient ve směru sever – jih. Dle Quitta (1971) je
podnebí mírně teplé, ve vyšších polohách chladnější. Místní klima je značně usměrňováno utvářením
reliéfu (inverze, chráněné polohy).
Drahanský bioregion – tvořen vrchovinou na monotónních sedimentech kulmu, u okrajů se sítí údolí.
Biota náleží do 3. dubovo-bukového až 5. jedlovo-bukového vegetačního stupně, pouze na okrajích se
více uplatňují teplomilné prvky. Potenciální vegetaci tvoří bikové bučiny, v členitějším reliéfu květnaté
bučiny. Biodiverzitu zvyšuje poloha bioregionu v kontaktu s podprovincií severopanonskou i karpatskou, snižuje ji naopak jednotvárný geologický podklad. Netypická část je tvořena okraji na sedimen9
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tech permu, na křídových pískovcích s vegetací acidofilních doubrav a plošším reliéfem se sprašemi s
vegetací dubohabrových hájů. Na strmých jihovýchodních okrajových svazích jsou ostrůvky teplomilných doubrav. Na plošinách dnes převažují pole se zbytky vlhkých luk, na svazích jsou zbytky bučin,
jedlin a kulturní smrčiny (Neuhäuslová et al. 2001, Culek et al. 2013). Dle Quitta (1971) leží východní
a jižní okraje v relativně teplé mírně teplé oblasti, vrcholové části leží v mírně teplé a chladné oblasti.
Litovelský bioregion – formován rozšířenou nivou Moravy, kde dochází k větvení řeky. Povrch utváří
převážně sedimenty mladého kvartéru – uloženiny nivy Moravy a některých jejích přítoků a nízké terasy, zčásti kryté svahovými hlínami, spraší, sprašovými hlínami i slatinami. Reliéf je charakteristický pro
dna tektonických sníženin; je plochý, má v hrubých rysech konkávní tvar, při okrajích se vyskytují
ukloněné povrchy, nízké pahorky a stupně. Dominuje 3. dubovo-bukový vegetační stupeň. Bioregion
se vyznačuje především bohatou azonální biotou komplexu lužních lesů s neregulovanými vodotečemi. V lesích se objevují také horské prvky splavené ze sudetských pohoří i východní migranti, zvláště
u fauny. Na oglejených sedimentech mimo nivu převažují hygrofilní typy dubohabřin. V nivní části jsou
hojné lesy, břehové porosty, relativně četné jsou louky, mimo nivy dominují rozsáhlá pole. V aluviu
převažuje přirozená druhová skladba s velkým zastoupením jasanu a dubu. Mimo nivu jsou dubohabřiny i fragmenty bučin či jehličnaté kultury. Osídlení je středně husté s velkými vesnicemi a malými
městy (Neuhäuslová et al. 2001, Culek et al. 2013). Dle Quitta (1971) náleží celý bioregion převážně
do oblasti teplé. Bioregion je dostatečně zásoben srážkami rostoucí od jihu k severu, stejným směrem
klesají teploty.
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2. Metodika
Výchozími podklady pro vypracování detailní migrační studie byly:


rámcová migrační studie zpracovaná při posuzování vlivů záměru na životní prostředí
(Anděl et al. 2016)



stanoviska dotčených orgánů státní správy z procesu EIA



vyjádření k dokumentaci EIA (AOPK ČR, myslivecká sdružení)



technická projektová dokumentace (odpovídající aktuálnímu stupni rozpracovanosti)



biologické průzkumy (Višňák et al. 2016, Fialová et al. 2018, Fialová et Hykel 2018)
včetně vlastních terénních šetření

2.1. Metody hodnocení migrační významnosti území
Migrační význam území záměru byl hodnocen podle následujících kritérií:
1) přítomnost migračně významných území (MVÚ) a dálkových migračních koridorů (DMK)


jednotky vymezené v rámci koncepce ochrany konektivity krajiny pro velké savce
(Anděl et al. 2010b)



výchozím podkladem byly mapy AOPK ČR (mapy.nature.cz)

Migračně významná území – zahrnují oblasti stálého výskytu velkých savců i prostory potřebné k migraci a chrání propustnost krajiny jako celku. Celková rozloha MVÚ je 42 % území ČR. Požadavkem
je, aby hledisko zachování jejich propustnosti bylo jedním z důležitých kritérií v procesech územního
plánování. Intravilány obcí jsou z MVÚ vyčleněny.
Dálkové migrační koridory – jsou vedeny uvnitř MVÚ a představují prostory pro zajištění alespoň minimální průchodnosti krajiny. Jsou reprezentovány osou a zónou o šířce 250 m na každou stranu (intravilány obcí jsou vyčleněny). Jsou vymezeny v místech, která jsou stále ještě průchozí, přičemž se
často jedná o poslední možnosti, kudy mohou velcí savci projít. Pokud je DMK přerušen bariérou,
označuje se tato lokalita jako místo kritické. Přitom je podmínkou, že kritická místa je možné technicky
reálnými prostředky zprůchodnit. Požadavkem pro ochranu DMK je, že v nich nesmí být povolovány
stavby, které by snížily migrační prostupnost koridoru. Celková délka DMK v ČR je 10060 km.

2) přítomnost biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců (dle § 48 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) – medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk obecný (Canis lupus) a los evropský (Alces alces).


biotop je evidován v územně analytických podkladech jako jev č. 36b

3) přítomnost prvků územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES)


ještě do nedávna jediný legislativní nástroj (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny), který byl přímo zaměřen na ochranu propojovacích prvků v krajině



výchozím podkladem byly územní plány obcí
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4) přítomnost polygonů UAT (oblastí nefragmentovaných dopravou, Anděl et al. 2010c)


nefragmentovaná oblast je definována jako území, které je ohraničeno silnicemi s intenzitou dopravy větší než 1000 vozidel za den, nebo vícekolejnými železnicemi a má
zároveň větší rozlohu než 100 km2



výchozím podkladem byl geoportal CENIA (geoportal.gov.cz)

4) na základě údajů o aktuálním výskytu živočichů, geomorfologie terénu a rozložení biotopů
2.2. Údaje o termínech, obsahu a rozsahu přírodovědného průzkumu
Pro stanovení základních zoologických parametrů migrací byly v letech 2018 a 2019 provedeny průzkumy, při kterých byl zjišťován výskyt živočichů a jejich migračních tras. Fenologicky průzkumy zahrnovaly celosezónní aspekt – zimní monitoring proběhl na počátku a konci
roku 2019. Revidovány byly i faunistické údaje z literatury a databází. Obratlovci byli zjišťováni vizuálně (pomoci dalekohledu Olympus 8 × 42), akusticky dle hlasových projevů a pozorováním jejich pobytových znaků (nory, stopy, okusy, trus, hnízda či kadávery). Drobní obratlovci byli na vhodných stanovištích vyhledáváni pod kameny, v suti nebo dřevní hmotě.
Na základě biotopových poměrů a poznatků o přítomnosti živočichů byly vymezeny čtyři nejvýznamnější migrační profily, které byly monitorovány fotopastmi (2× FOXcam SG880MK, 2×
ForestCam LS880). Fotopasti byly instalovány v červnu roku 2019 v místech křížení navržené trasy s Mírovkou (pramenná oblast nad Maletínem a u Křemačova), Řepovským potokem
a lesním potokem Jahodná pod kótou Skalník.
2.3. Metody hodnocení migrační prostupnosti záměrem
Zjištění živočichové byli na základě jejich požadavků na prostupnost krajiny a parametry migračních objektů rozděleni do pěti kategorií (tab. 1). Hodnocení průchodnosti dálnice vycházelo z teorie migračního potenciálu (Hlaváč et Anděl 2001) a z Technických podmínek Ministerstva dopravy č. 180 – Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně
žijící živočichy. Pro návrhy na ochranná opatření byla využita i Metodika optimalizace návrhu
opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace (EDIP et al. 2014).
Migrační potenciál – koncepce migračního potenciálu je pomůckou pro navrhování migračních objektů. Vychází
ze skutečnosti, že pro úspěšné fungování migračního objektu musí být současně splněny jak vhodné ekologické
podmínky (migrační potenciál ekologický – MPE), tak vhodné technické parametry (migrační potenciál technický –
MPT). Celková pravděpodobnost funkčnosti objektu (migrační potenciál – MP) je definovaná jako součin MPE a
MPT. Jako pravděpodobnostní veličina nabývá migrační potenciál hodnot v intervalu od 0,0 (zcela nevyhovující)
do 1,0 (ideální podmínky). Migrační potenciály se stanovují expertním odhadem (Anděl et al. 2010a). MPE byl
stanoven již v rámcové migrační studii (Anděl et al. 2016).
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Tab. 1: Rozdělení volně žijících živočichů do kategorií podle jejich požadavků na prostupnost
krajiny a parametry migračních objektů (podle Anděl et al. 2010a, EDIP et al. 2014, Metodické
doporučení MŽP ČR k posuzování fragmentace krajiny dopravními stavbami, edit.)
Kategorie
A
velcí savci a
druhy nejnáročnější na
parametry
migračních
objektů

B
střední savci,
kopytníci

C
střední savci,
šelmy

D
obojživelníci,
plazi, drobní
savci

E
ryby

F
ptáci, letouni

G
rostliny,
bezobratlí

Příklady taxonů

Technické řešení

Charakteristika migrace

jelen evropský
los evropský
rys ostrovid
medvěd hnědý
vlk obecný
kočka divoká

nejnáročnější parametry jak
z hlediska rozměrů, tak doprovodných prvků, optimální jsou přirozená
přemostění hlubokých údolí,
v rovinaté krajině je realizace náročná a často problematická

na prověřených dálkových migračních trasách bez rušivých
antropogenních vlivů

lokální migrace, cesty mezi zdroji
potravy, vodou a místy odpočinku

srnec obecný
prase divoké
daněk evropský
muflon evropský
zajíc polní

technické parametry objektů mírnější než u kategorie A, nutná jejich
vyšší četnost

liška obecná
jezevec lesní
vydra říční
bobr evropský
lasicovité šelmy

rozměry nejsou hlavním faktorem,
důležitější je dostatečná četnost,
v místech migračního tlaku optimální vzdálenost 500–1000 m, využití a
úprava řady trubních propustků, kde
je třeba zajistit především dostatečný pruh souše podél převáděného
vodního toku

lokální migrace mezi zdroji potravy, vody a různými částmi
obývaného teritoria, migrace
osamostatňujících se mláďat,
migrační profily využívá především místní populace, tyto druhy
nejsou příliš citlivé na rušivé
antropogenní vlivy

ropucha obecná
čolek obecný
užovka obojková
křeček polní

kombinace průchodů pod komunikací a bariér, které brání vstupu na
komunikaci, vhodným řešením je
vybudování náhradní vodní plochy
pro rozmnožování, která by se nacházela před komunikací ve směru
jarní migrace

sezónní migrace mezi zimovištěm a místem rozmnožování a
částí území, kde tráví zbytek
roku, využívány jedinci ve velké
početnosti, migrační cesty
v blízkosti každé trvalé vodní
plochy vhodné pro rozmnožování
obojživelníků

losos obecný
parma obecná

technické řešení musí vyloučit vytváření neprůchozích vodních stupňů a
nevhodné úpravy toků pod mostem

migrace různého významu vodním tokem

ledňáček říční
skorec vodní
netopýr vodní
(vzduchem)
bažant obecný
(po zemi)

u létajících živočichů bariéry
v podobě zdí nebo skel s ochrannými
prvky před nárazy, které zabraňují
střetům s dopravou

lokální přelety přes komunikace
v rámci svých domovských okrsků zejména v reprodukčním
období a při hledání potravy

střevlík sp.
(nelétavý
epigeický hmyz)

zásadní je zajistit konektivitu biotopů, optimální jsou přemostění hlubokých údolí

lokální migrace přes komunikace
během vegetační sezóny

především místní populace, které
jsou na místní podmínky adaptované
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3. Migrační význam území záměru
Dotčené území lze považovat z hlediska jeho významu pro migrace živočichů za významné.
Území je doposud jen málo fragmentované dopravou (součást polygonů UAT 143 a 148, obr.
2). Záměr křižuje migračně významné území (MVÚ), jehož osy tvoří tři dálkové migrační koridory (DMK, tab. 2, obr. 3). MVÚ je vedeno napříč záměrem severojižním směrem, formují
jej zejména lesnaté porosty Zábřežské vrchoviny navazující na Drahanskou a Hanušovickou
vrchovinu a Orlické hory. V MVÚ se v bezprostředním okolí projektované dálnice nevyskytuje
příliš rušivých prvků. Území je řídce osídleno; větší sídla nebo komunikace zde chybí. Lesní
porosty tvoří převážně stejnověké smrkové monokultury, nelesní prostředí pak formují většinou mezofilní ovsíkové louky, v menší míře pole a pastviny. Celá krajina působí venkovským
charakterem. Prvkem výrazně omezující permeabilitu DMK je frekventovaná silnice I/35, která vede cca 4 km jižně v souběhu s navrženou D35. Limitujícími faktory jsou hustá tranzitní
doprava a morfologie terénu (I/35 je vedena v údolí, čili možnost bezpečného podchodu zde
téměř chybí).
Podle nové koncepce AOPK ČR řešící migrační prostupnost krajinou je část MVÚ vymezena
jako biotop zvláště chráněných druhů velkých savců (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny – rys, vlk, medvěd, los, obr. 4). Biotop je v územně analytických podkladech
evidován jako jev č. 36b. Základem zákonné ochrany biotopu je zamezit škodlivým zásahům,
které by mohly narušit jeho celistvost, omezit možnosti rozmnožování předmětných druhů na
území České republiky a tím v důsledku ohrozit jejich populace (Pešout et al. 2018).
Tab. 2: Křížení záměru s dálkovými migračními koridory
Číslo

Křížení v km

505

2,300–2,800

532

6,700–7,200

519

11,450–11,950

Popis místa křížení
komplex smrkových lesů západně od Maletína (v roce 2019 zde probíhala kalamitní těžba), v zalesněném údolí pramenná oblast Mírovky, bývalý pískovcový lom s jezírkem, poblíž napojení DMK 518
komplex smrkových lesů západně od obce Krchleby, v zalesněném údolí pramenná oblast toku Jahodná, trvale travní porosty (intenzivní louky)
lesnaté údolí Řepovského potoka (údolní jasanovo-olšový luh, poměrně příkrý
svah jižně od potoka pokrývají porosty hercynských dubohabřin), zemědělské
plochy na pravobřežní terase

Mimo lesnaté území Zábřežské vrchoviny probíhají zejména lokální migrace savců zemědělské krajiny (srnec, prase divoké, liška). Jedná se vesměs o rutinní pohyby za účelem shánění potravy a rozmnožování. Část těchto pohybů je soustředěna podél porostů doprovázející
menší vodní toky. Tyto migrační trasy jsou často součástí biokoridorů ÚSES. Navržená D35
křižuje prvky ÚSES na všech úrovních – nadregionální, regionální, lokální (tab. 3).
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Tab. 3: Křížení záměru s prvky ÚSES
Skladebná část
Obec
Křížení v km
lokální biokoridor
Dětřichov
0,350–0,550
LBK 3
lokální biocentrum
Dětřichov 0,600 (100 m S)
LBC 3 Kamenný lán
nadregionální biokoriBorušov
osa cca 2,300
dor NRBK 92 (K92)
lokální biokoridor

Maletín

2,850–2,900

lokální biokoridor

Maletín

5,450–5,550

lokální biokoridor

Maletín

6,250–6350

regionální biokoridor
RK 903
lokální biocentrum
LBC Strážná hora
lokální biocentrum
LBC Nad farmou

Mírov,
Krchleby,
Mohelnice
Mírov,
Mohelnice
Mohelnice

lokální biokoridor

Mohelnice

lokální biokoridor

Mohelnice

9,300 (100 m J)
9,650 (okraj)

Popis místa křížení
Bílý potok, doprovodnou vegetaci tvoří fragmenty
acidofilních bučin
luční a smrkové porosty nad Bílým potokem
komplex smrkových lesů na hřebeni vrchoviny západně od Starého Maletína
zalesněné údolí s horním tokem Mírovky, propojení
LBC 2 Mírovka – vodní nádrž a RBC 431 Vysoký vrch
smrkový lesní porost, propojení LBC 4 Pod Švédskou
cestou a LBC 5 Pod Mírovečkem
z důvodu upřesnění trasy D35 přeložený biokoridor,
smrkový lesní porost, pramenná oblast toku Jahodná
smrkové lesní porosty (s fragmenty listnatých), ekotonové bylinné porosty
mezofilní ovsíková louka, silně pozměněné hercynské
dubohabřiny a acidofilní bučiny

10,400–10,500
pozměněné hercynské dubohabřiny
(80 m J)
13,850–13,900 vodní tok Mírovka, přírodě blízké koryto s jasanovo+ větvě MÚK olšovým luhem
antropogenně silně ovlivněný vodní tok Újezdka,
16,580
přemostění stávající I/35

Obr. 2: Distribuce polygonů UAT (oblastí nefragmentovaných dopravou) v okolí záměru
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3.1. Dotčené skupiny živočichů
Kategorie A – velcí savci a druhy nejnáročnější na parametry migračních objektů
Při průzkumech byli z kategorie A v dotčeném území zjištěni jelen evropský (Cervus elaphus)
a jelen sika (C. nippon). Oba druhy byly zachyceny fotopastí při migracích podél lesního potoka pod kótou Skalník. Vyloučit ovšem nelze ani jejich hybridy, kteří jsou ze snímků fotopastí obtížně determinovatelní. Lze předpokládat, že se oba druhy vyskytují ve všech dotčených
lesnatých porostech Zábřežské vrchoviny.
Podle nové koncepce AOPK ČR řešící migrační prostupnost krajinou jsou některé záměrem
dotčené plochy vymezeny jako biotop zvláště chráněných druhů velkých savců – rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus), medvěda hnědého (Ursus arctos) a losa evropského (Alces alces). Uvedené druhy mají značné nároky na volný pohyb v krajině a často
migrují na velké vzdálenosti. Bez funkčního propojení jejich populací není v České republice
možná jejich dlouhodobá persistence. Migrace těchto druhů přes dotčené území lze považovat za vzácné či ojedinělé. Vzhledem k recentním údajům o výskytu lze jednoznačně vyloučit
pohyb medvěda hnědého, který se v současnosti nachází jen na československém pomezí.
Méně pravděpodobné, avšak výhledově reálné, jsou i migrace vlka obecného, u kterého zatím nedošlo k propojení karpatských a západních populací. Naopak možné (nebo prokázané)
jsou migrace rysa ostrovida a losa evropského. Ze Zábřežské vrchoviny pochází několik údajů o výskytu rysa (NDOP). Jeho nejbližší populace jsou na Králickém Sněžníku, v Jeseníku,
Oderských vrších a Moravském krasu. V záměrem dotčeném území je možný pohyb losů při
jejich dálkových migracích z Polska směrem na jih (druh byl podle NDOP pozorován na Svitavsku a Olomoucku).
Kategorie B – střední savci, kopytníci
V prostoru stavby se běžně vyskytují srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus
scrofa) a zajíc polní (Lepus europaeus). Vonička (in Višňák et al. 2016) uvádí i daňka evropského (Dama dama). Náhodný pohyb těchto druhů je možný prakticky v celém úseku volné
krajiny. Jejich trasy jsou závislé především na osevním postupu (vysazené plodině a období
sklizně), nicméně lze očekávat, že většina živočichů tohoto typu krajiny se soustřeďuje podél
vodních toků s doprovodným porostem, které poskytují úkrytové a potravní podmínky. Nejvýznamnější migrační koridory mimo lesní úsek Zábřežské vrchoviny tvoří doprovodné porosty
Bílého potoka a Mírovky u Křemačova.
Kategorie C – střední savci, šelmy
Tuto kategorii zastupují v území liška obecná (Vulpes vulpes) a lasicovité šelmy (při průzkumech či fotopastí byli zachyceni kuna skalní Martes fiona, kuna lesní M. martes, lasice hranostaj Mustela erminea, jezevec obecný Meles mels a vydra říční Lutra lutra). Předpokládat
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lze i lasici kolčavu (M. nivalis) a nepůvodní druhy psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) či mývala severního (Procyon lotor).
Vydra říční byla zachycena v místech projektovaného přemostění Řepovského potoka a Mírovky u Křemačova. Toky jsou zřejmě součástí migrační trasy za potravou na přilehlé rybníky, neboť potenciální potrava (ryby, obojživelníci) je v nich nízká. Při ichtyologickém průzkumu Mírovky byly ryby odloveny pod jezem u Křemačovských rybníků, výše po toku se vyskytovaly jen sporadicky. Odloveny byly navíc pouze ryby menší velikostní kategorie.
Kategorie D – obojživelníci, plazi, drobní savci
Ve sledovaném úseku plánované dálnice D35 byly zjištěny čtyři druhy obojživelníků. Nejvíce
druhů bylo pozorováno v rybníku nad Starým Maletínem (pod Jahodnicí). Lokalita je situována pouze několik desítek metrů od záborů dálnice. Prokazatelně se zde rozmnožovaly ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokani hnědí (Rana temporaria). V roce 2018 zde byla pozorována rosnička zelená (Hyla arborea), v roce 2015 Vonička (in Višňák et al. 2016) nalezl i čolka
obecného (Lissotriton vulgaris) a skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus). V nivě Mírovky u Křemačova byl ve zvodnělé depresi na poli zaznamenán skokan zelený (P. esculentus). Ve vazbě na rybníky u Křemačova, které se nacházejí cca 200 m poblíž, se kromě skokana zeleného vyskytují ropucha obecná a zelená (Bufotes viridis) a skokan štíhlý (R. dalmatina). Ropuchy obecné a skokani hnědí se rozmnožují prakticky ve všech vodních plochách v
okolí záměru. Z širšího okolí je znám výskyt čolka horského (Ichthyosaura alpestris).
V následujícím textu je popis všech vodních biotopů v okolí záměru (průzkum lokalit revidován podle Voničky in Višňák et al. 2016):
Křemačovské rybníky – lokalitu utváří velký intenzivní rybník (s početnou rybí osádkou a bez
litorálního pásma), menší manipulační rybník a několik nádrží sloužících jako sádky. Navržená dálnice míjí soustavu jihozápadně v nejbližším místě cca 100 m daleko. V menších abundancích se zde vyskytují ropucha obecná, ropucha zelená a skokan zelený, štíhlý a hnědý.
Horni nádrž, Krchleby – poměrně velká vodní nádrž situována v lesích cca 600 m severně od
záměru. Kočvara (2012 in NDOP) zde zaznamenal několik desítek snůšek skokana hnědého
a ropuchy obecné.
Řepová, vodní nádrž v obci – menší rybník v obci s napájením z Řepovského potoka, severně od sledované trasy dálnice. Rozmnožují se zde ropucha obecná a skokan hnědý. Obojživelníci mohou migrovat z lesního porostu ležícího jihozápadně od nádrže, odděleného trasou
plánované dálnice. Lokalita se nachází cca 250 m od záměru.
Rybníky ve Starém Maletíně – dva intenzivně obhospodařované rybníky v intravilánu Maletína. Vyskytují se zde ropucha obecná, skokan hnědý a skokan zelený.
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Starý Maletín, rybník pod Jahodnicí – menší vodní plocha s přítomností velkých kaprovitých
ryb a kachen, která ovšem má rozvinutou vodní vegetaci a litorál. Během průzkumů zde byly
zjištěny desítky snůšek skokana hnědého a ropuchy obecné. Na jaře 2018 byl zjištěn dospělec rosničky zelené. V roce 2015 Vonička (in Višňák et al. 2016) pozoroval čolka obecného a
skokana skřehotavého. V prostoru trasy D35 se jedná o nejvýznamnější lokalitu obojživelníků. Rybník se nachází pouze několik desítek metrů od záborů dálnice. Zimoviště a letní úkryty budou situovány v lesích severně za navrženou komunikací.
Starý Maletín, zatopený lom – bývalý pískovcový lom situován v zalesněném údolí pramenů
Mírovky. Vodní plocha je částečně zastíněná, rozvinuta je zde litorální zóna. Při průzkumech
v roce 2019 nebyli obojživelníci zjištěni. Starší data uvádějí skokana hnědého.
Starý Maletín, rybníček u odbočky lesní cesty – menší vodní nádrž ležící na pravostranném
přítoku Mírovky, severně od přehrady Maletín. Vodní biotop využívají k reprodukci ropuchy
obecné a skokani hnědí. Nádrž se nachází cca 650 m jižně od trasy D35, která zde překonává lesní údolí dlouhým mostem ústícím do tunelu Maletín.
Ve sledovaném úseku byly zaznamenány tři druhy plazů. Pouuze ojediněle se podél navržené trasy ve vazbě na otevřené typy biotopů vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis). Přejetý jedinec slepýše křehkého (Anguis fragilis) byl nalezen na louce poblíž rybníka pod Jahodnicí. Slepýši se mohou vyskytovat na vhodných místech (louky, okraje polí, mokřady) prakticky v celém úseku. Užovka obojková (Natrix natrix) byla v roce 2018 pozorována v rybníku
pod Jahodnicí. Její výskyt je možný i v ostatních mokřadních lokalitách. Z dalších druhů mohou být dotčeni ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) či užovka hladká (Coronella austriaca),
kteří jsou uváděni (NDOP) z lesních a lučních porostů u Maletína (včetně prostoru dotčeného
stavbou D35).
Z drobných savců se na území záměru vyskytují běžné polní a lesní druhy; např. hraboš polní (Microtus arvalis), norník rudý (Myodes glareolus), myšice lesní (Apodemus flavicollis). Ve
vazbě na intravilány obcí či luční porosty se vyskytují krtek obecný (Talpa europaea) a ježci
(Erinaceus sp.). Z chráněných druhů se v lučních a polních biotopech vyskytuje křeček polní
(Cricetus cricetus). V porostu Řepovského potoka byla fotopastí zachycena veverka obecná
(Sciurus vulgaris).
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b)

a)

c)

d)

e)

Obr. 5: Biotopy obojživelníků poblíž trasy záměru D35 Staré Město – Mohelnice: Starý Maletín,
rybník pod Jahodnicí (a, b), rybníky ve Starém Maletíně (c), Starý Maletín, zatopený lom (d),
Starý Maletín, rybníček u odbočky lesní cesty (e)
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Kategorie E – ryby
V Mírovce byly během ichtyologického průzkumu (Fialová et al. 2018) zjištěny dva druhy ryb.
Odloven zde byl pouze jeden jedinec plotice obecné (Rutilus rutilus). Naopak poměrně hojně
byl zaznamenán pstruh obecný (Salmo trutta). Vonička (in Višňák et al. 2016) uvádí z tohoto
úseku toku i vranku obecnou (Cottus gobio). Tento druh zde ovšem detekoval pouze v roce
2008, během aktualizace průzkumu v roce 2015 již nikoliv (nicméně z průzkumu není patrné,
zda byl výskyt ověřován). V dalších dotčených vodotečích nelze vzhledem k jejich charakteru
trvalý výskyt ryb očekávat (jedná se vesměs o vysychající či málo zvodnělé vodoteče).
Kategorie F – ptáci, letouni
V úseku Staré Město – Mohelnice plánované dálnice D35 bylo zaznamenáno celkem 63 druhů ptáků. Zjištěny byly i druhy ochranářsky významné (zvláště chráněné či ohrožené a ubývající). Seznam všech druhů je uveden v biologickém průzkumu území stavby (Fialová et al.
2018). Druhově nejbohatší lokalitou je niva Mírovky u Křemačova, což je dáno pestrostí biotopů, které se zde nacházejí (přírodní vodní tok s doprovodnými porosty, pole s vlhkými depresemi, remízky, rybníky). Doprovodné porosty podél Mírovky jsou navíc potenciálním biotopem netopýrů (jejich výskyt však ověřován nebyl). Vodní tok tvoří samostatný prvek v jinak
zemědělské krajině, díky čemuž funguje i jako přirozený letový koridor.

Obr. 6: Srnec obecný a prase divoké v místech navrženého přemostění horního toku Mírovky u
Starého Maletína (migrační profil 2)
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Obr. 7: Jelen evropský (a, b), jelen sika (c), srnec obecný (d), prase divoké (e) a liška obecná (f)
v migračním profilu 4 (pod Skalníkem, pramenná oblast Jahodné)
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Obr. 8: Srnec obecný (a), liška obecná (b), prase divoké (c, d), jezevec lesní (e) a vydra říční (f)
v místech plánovaného přemostění Řepovského potoka (migrační profil 6)
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Obr. 9: Srnec obecný (a, b), prase divoké (c, d), volavka popelavá (e) a liška obecná (f) na toku
Mírovky u Křemačova (migrační profil 7)
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4. Vymezení migrační profilů
Migrační profil je místo křížení migrační trasy s pozemní komunikací. Střetává se zde složka
biotická a technická (antropogenní). Vymezení migračních profilů vychází z rámcové migrační studie Anděla et al. (2016).
Migrační profil 1 – křížení Bílého potoka
Západní část trasy D35 protíná intenzivně sečené louky a údolí Bílého potoka. Dále je z větší
části vedena po plochách polí. Při okrajích lesů lze zaznamenat fragmenty acidofilních bučin.
Přestože je v úseku vymezen biotop velkých savců, předpokládáme, že se zde mohou běžně
pohybovat zejména savci zemědělské krajiny kategorie B.
Tab. 4: Charakteristika migračního profilu 1 – křížení Bílého potoka
Význam migrační cesty
lokální – pohyb savců mezi lesem a poli podél vodního toku
B – srnec obecný, prase divoké, zajíc polní
Potenciální migranti
C – liška obecná, lasicovité šelmy
D – drobní savci
lokální LBK 3 (podél Bílého potoka)
DMK, MVÚ, ÚSES
lokální LBC 3 Kamenný lán (cca 100 m S od trasy)
Migraci podporující vlivy vodoteč s doprovodným břehovým porostem, luční enklávy
Migraci rušící vlivy
–
Křížení v km
0,300–0,600

Migrační profil 2 – křížení DMK 505
Mezi Maletínem a Dětřichovem u Moravské Třebové prochází trasa D35 lesním komplexem,
který tvoří většinově smrkové monokultury, paseky či mladé výsadby. Ojediněle se zde rozkládají rovněž porosty květnatých a acidofilních bučin. Ve směru sever – jih prochází územím
DMK 505. V dotčeném území se mohou pohybovat i savci kategorie A, jako jsou jelen evropský či jelen sika. Podél trasy DMK 505 nelze vyloučit ojedinělé dálkové migrace rysa ostrovida či losa evropského. Běžně se zde však pohybují hojné druhy kategorie B.
Tab. 5: Charakteristika migračního profilu 2 – křížení DMK 505
Význam migrační cesty
nadregionální – dálkové migrace velkých savců
A – jelen evropský, rys ostrovid, los evropský
B – srnec obecný, prase divoké
Potenciální migranti
C – liška obecná, lasicovité šelmy, jezevec lesní
D – obojživelníci, plazi, drobní savci
DMK 505, MVÚ,
DMK, MVÚ, ÚSES
nadregionální biokoridor NRBK 92 (K92), lokální biokoridor
Migraci podporující vlivy souvisle zalesněné území, pramenná oblast Mírovky
Migraci rušící vlivy
–
Křížení v km
1,100–4,000
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Migrační profil 3 – louky a rybník u Maletína
Trasa dálnice prochází severně od Maletína při okraji souvislého lesního porostu po ovsíkových mezofilních loukách. Ve spodní části lokality se rozkládá menší rybník s rozvinutou litorální zónou. Nad rybníkem je enkláva smrků, uprostřed se nachází drobný rybník s navazujícím mokřadem. Několik set m jižně od navržené trasy jsou v Maletíně další dva hospodářské
rybníky. Z vodních ploch se do okolních terestrických biotopů mohou rozptylovat obojživelníci. Přes trasu dálnice mohou migrovat zejména při cestě na zimoviště, která budou situována
hlavně v lesních porostech severně. Ekoton lesa a louky běžně využívají také savci kategorie
B (zajíc polní, srnec obecný). Plochy navíc spadají do MVÚ, tudíž nelze zde vyloučit ojedinělý výskyt samců kategorie A (jelen evropský, los evropský)
Tab. 6: Charakteristika migračního profilu 3 – louky a rybník u Maletína
Význam migrační cesty
nadregionální – dálkové migrace velkých savců
A – jelen evropský, los evropský
B – srnec obecný, prase divoké, zajíc polní
Potenciální migranti
C – liška obecná, lasicovité šelmy, jezevec lesní
D – obojživelníci, plazi, drobní savci
MVÚ
DMK, MVÚ, ÚSES
lokální biokoridor
Migraci podporující vlivy mozaika lučních a lesních porostů a mokřadů
Migraci rušící vlivy
–
Křížení v km
4,000–4,500

Migrační profil 4 – křížení DMK 532
V místech vedení DMK prochází trasa D35 přes pole a silnici III/31519 doprovázenou výsadbou třešní. Silnice je začleněná do krajiny; je poměrně úzká a vede na úrovní terénu. Provoz
je zde navíc nízký, tudíž komunikace nepředstavuje zásadní omezení migrační prostupnosti.
V širším okolí koridoru se nacházejí smrkové lesní porosty. Západně je situována kóta Skalník, pod kterou v hlubokém údolí pramení tok Jahodná. Na lesní porosty kromě polí navazují
i různě obhospodařované louky. V úseku se pohybují všechny kategorie savců. Během průzkumů zde byli z kategorie A zaznamenáni jelen evropský a sika.
Tab. 7: Charakteristika migračního profilu 4 – křížení DMK 532
Význam migrační cesty
nadregionální – dálkové migrace velkých savců
A – jelen evropský, jelen sika, rys ostrovid, los evropský
B – srnec obecný, prase divoké
Potenciální migranti
C – liška obecná, lasicovité šelmy, jezevec lesní
D – drobní savci
DMK 532, MVÚ
DMK, MVÚ, ÚSES
lokální biokoridor, lokální biocentrum LBC Strážná hora
souvislé lesní porosty, pramenná oblast Jahodné
Migraci podporující vlivy
mezofilní ovsíkové louky
Migraci rušící vlivy
–
Křížení v km
5,000–10,800
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Migrační profil 5 – vodní nádrž Řepová
Nad silnicí III/31522 propojující Řepovou a Mírov prochází navržená komunikace nálety pionýrských dřevin. V navazujícím lesním porostu dominují buky, zastoupeny jsou však i smrky,
degradaci porostu naznačuje expanze ostružiníku. V Řepové, cca 200 m severně od navržené trasy, se nachází nádrž s prokázaným výskytem obojživelníků, kteří mohou při migracích
na zimoviště a reprodukční biotop využívat i prostor záměru. Kromě této skupiny se zde vyskytují běžné druhy savců kulturní krajiny (srnec obecný, prase divoké, zajíc polní).
Tab. 8: Charakteristika migračního profilu 5 – vodní nádrž Řepová
Význam migrační cesty
lokální – migrace obojživelníků a savců kulturní krajiny
B – srnec obecný, prase divoké
Potenciální migranti
C – liška obecná, lasicovité šelmy, jezevec lesní
D – obojživelníci, drobní savci
DMK, MVÚ, ÚSES
MVÚ
Migraci podporující vlivy lesní a luční porosty, vodní nádrž
Migraci rušící vlivy
zástavba obcí Řepová a Mírov
Křížení v km
10,800–11,000

Migrační profil 6 – DMK 519
Trasa D35 přechází jižně od Řepové zařízlé údolí Řepovského potoka. Podél toku se rozkládá údolní jasanovo-olšový luh, poměrně příkrý svah jižně od vodoteče pokrývají porosty hercynských dubohabřin. V severní části území se pak rozkládá spíše nereprezentativní porost
květnatých bučin. Svahy mezi tokem a silnicí III/31522 lze označit jako intenzivně obhospodařované louky. Na levobřežní terase navazují na lesní porosty zemědělské plochy. Během
průzkumu zde byli zjištěni zejména savci kategorie B (srnec obecný, prase divoké, zajíc polní). Podél Řepovského potoka se pohybuje vydra říční. Vodní tok navazuje bezprostředně na
zástavbu Řepové, která představuje výraznou překážku v přirozeném pohybu krajinou. DMK
519 je v předmětném úseku proto veden východně mimo zalesněné údolí v polích (obr. 11d).
Vzhledem k tomu, že se DMK nachází již na periferii souvislého lesnatého území Zábřežské
vrchoviny, migrace savců kategorie A jsou zde méně pravděpodobné.
Tab. 9: Charakteristika migračního profilu 6 – křížení DMK 519
Význam migrační cesty
nadregionální – dálkové migrace velkých savců
A – jelen evropský, rys ostrovid, los evropský
B – srnec obecný, prase divoké
Potenciální migranti
C – liška obecná, lasicovité šelmy, jezevec lesní
D – drobní savci
DMK, MVÚ, ÚSES
DMK 519, MVÚ
Migraci podporující vlivy lesnaté údolí Řepovského potoka
Migraci rušící vlivy
zástavba obce Řepová, silnice III/31521
Křížení v km
11,000–11,600
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Migrační profil 7 – niva Mírovky
Dotčený úsek zahrnuje vodní tok Mírovku s přírodě blízkým korytem, které doprovází poměrně úzký pás jasanovo-olšového luhu. Od polí je břehový porost oddělen ještě pásem travobylinné vegetace. V okolních polích se místy nacházejí ruderalizované meze a enklávy stromových porostů. Poblíž toku se v poli rozkládá podmáčená sníženina, ve které byl zaznamenán výskyt obojživelníků. Obojživelníci se trvale vyskytují i v Křemačovských rybnících. Vodní tok využívají k lokálním pohybům či jako zdroj vody a potravy převážně běžní živočichové
zemědělské krajiny (srnec obecný, prase divoké, zajíc polní). V korytě Mírovky byla fotopastí
zachycena vydra říční. Výskyt ryb byl zaznamenán především v jezu po toku níže. V nadjezí
se ryby vyskytují pouze ojediněle. Dřevinné porosty podél toku jsou přirozeným letovým koridorem pro mnoho druhů ptáků a potenciálně i netopýrů.
Tab. 10: Charakteristika migračního profilu 7 – niva Mírovky
Význam migrační cesty
lokální
B – srnec obecný, prase divoké, zajíc polní
C – liška obecná, lasicovité šelmy
Potenciální migranti
D – obojživelníci, ještěrka obecná, drobní savci
E – pstruh obecný, plotice obecná
F – ptáci, letouni
DMK, MVÚ, ÚSES
lokální biokoridor
Migraci podporující vlivy vodní tok s doprovodným porostem
Migraci rušící vlivy
silnice III/31521
Křížení v km
13,800–13,950

Migrační profil 8 – Újezdka
Migrační trasa je lokálního významu, využívaná je jen živočichy kategorie C. V blízkosti profilu vede frekventovaná silnice I/35 a začíná zástavba Mohelnice.
Tab. 11: Charakteristika migračního profilu 7 – Újezdka
Význam migrační cesty
lokální
C – liška obecná, lasicovité šelmy
Potenciální migranti
D – drobní savci
DMK, MVÚ, ÚSES
lokální biokoridor (nefunkční)
Migraci podporující vlivy vodní tok
Migraci rušící vlivy
silnice I/35, zástavba Mohelnice
Křížení v km
16,580
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Obr. 10: MP1 – doprovodné porosty Bílého potoka (a), luční porost v místech hradeckého portálu tunelu (b), MP2 – pramenná oblast Mírovky (c), bývalý lom Na Mokřinách (d), MP3 – rybník
u Maletína (e), louky okolo rybníka (f), MP4 – smrčiny nad údolím pramenné oblasti Jahodné (g)
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Obr. 11: MP4 – mezofilní louky u Krchleb (a), MP5 – lesní porost u Řepové (b), MP6 – Řepovský
potok (c), pole nad Řepovským potokem (d), MP7 – stopní dráhy zajíce v nivě Mírovky (e, f)
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5. Migrační prostupnost záměru
Výstavbou dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice dojde k fragmentaci dosud spojitého území. Plocha polygonu UAT 148 bude zmenšena cca o třetinu, avšak jeho severní část
bude mít nadále přes 100 km2. Mezi komunikací I/35 a dálnicí D35 tak vznikne nová plocha
fragmentovaná dopravou. Dálnice bude díky morfologii (náspy a zářezy), hlukovému zatížení
a oplocení tvořit novou bariéru v území. Celkově lze však konstatovat, že migrační průchodnost pro volně žijící živočichy bude zachována; součástí projektu jsou světlé mostní objekty a
tunel, které odpovídajícím způsobem zajistí převedení hlavních migračních tras. Zcela dostatečná je i frekvence migračních objektů, která je v MVÚ několik stovek m až nanejvýš jednotek km (i pro savce kategorie A s nejvyššími nároky na parametry migračních objektů). To je
podmíněno primárně morfologií terénu, neboť trasa musí pomocí vysokých a dlouhých mostů
překonat četná zařízlá údolí a převýšení. Nejvýznamnějším migračním objektem po realizaci
dálnice bude tunel Maletín o celkové délce 1,3 km, který komunikaci převede pod povrchem
spojitého lesnatého území. Detailní popis technického řešení jednotlivých migračních objektů
a zhodnocení jejich technického migračního potenciálu je uveden kapitole 5.1.
Převedení dálkových migračních koridorů (DMK)
Navržená trasa D35 v úseku Staré Město – Mohelnice křižuje tři DMK. První DMK 505 bude
realizací záměru ovlivněn minimálně, neboť dálnice je v místech křížení navržena pod povrchem v tunelu Maletín. Na olomoucký (východní) portál navíc bezprostředně navazuje světlý
mostní objekt překonávající údolí horního toku Mírovky. Tunel s navazujícím mostním objektem tak vytvoří cca 1,5 km dlouhý úsek umožňující migrujícím živočichům komfortní průchod.
Osa DMK 532 prochází přes komunikaci v prostoru MÚK Maletín v km 6,700–7,200. Živočichové využívající tuto migrační trasu však budou mít příležitost překonat dálnici pod mostem
přes zalesněné údolí horního toku Jahodná (migrační objekt 8) západně. Podél západní větve MÚK je dále navržena přeložka lokálního biokoridoru ÚSES, která navede migrující živočichy pod mostní objekt. Návrh projektu počítá s vytvořením cca 20 m pásu dřevinné zeleně,
která bude navíc sloužit jako clona rušivých vlivů provozu.
DMK 519 je v místech stavby vymezen na polích východně od Řepové. V dotčeném úseku je
dálnice navržena víceméně na úrovni terénu, tudíž návrh dostatečně světlého a funkčního
podchodu zde není vhodný. Živočichové migrující tímto územím budou moci využít vysokou
a dlouhou estakádu přes údolí Řepovského potoka, která je projektována jen několik desítek
m západně od trasy DMK. Problematická je však z hlediska migrací skutečnost, že Řepovský
potok pokračuje dále do zástavby Řepové. Migrace velkých savců tak budou možné hlavně
po jeho levobřežní terase, kde lze Řepovou po zemědělských plochách obejít (migrační objekt 11). Od původního záměru přeložit silnici III/31521 pod první pole mostu, bylo s ohledem
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na nutnost převedení DMK opuštěno. Pro zmírnění vlivů bude daný úsek odhlučněn protihlukovými stěnami.
Kumulace vlivů
Migrační prostupnost napříč Zábřežskou vrchovinou snižuje frekventovaná silnice I/35, která
vede cca 4 km jižně v souběhu s navrženou D35. Limitujícími faktory jsou hlavně hustá tranzitní doprava a morfologie terénu (I/35 je vedena většinou v údolí, tudíž možnost bezpečného podchodu zde téměř chybí). Lze předpokládat, že při realizaci dálnice D35 bude bariérový
efekt I/35 kumulován jen částečně, neboť většina tranzitní dopravy bude převedena na dálnici, která je na rozdíl od I/35 migračně průchozí. Tento předpoklad vyplývá i ze skutečnosti, že
daný úsek I/35 je pro nákladní vozidla zpoplatněn. Odklonem tranzitní dopravy na D35 bude
přechod živočichů silnice I/35 bezpečnější.
Na MÚK Mohelnice sever navazuje přeložka silnice I/44. Komunikace je navržena jako čtyřproudová se středním dělícím pásem. Přestože její trasa není vedena migračně významným
územím, bude v synergii s dálnicí D35 atraktivitu území pro pohyb živočichů snižovat.
5.1. Zhodnocení migračního potenciálu mostních objektů
V následující části je zhodnocen technický migrační potenciál vhodných mostních objektů dle
Technických podmínek Ministerstva dopravy č. 180 (Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, Anděl et al. 2006). Do vyhodnocení nejsou zahrnuty objekty s minimálním významem pro průchod živočichů, jako jsou mosty v intravilánu
obcí či objekty překonávající silnice. V tabulce je u každého mostu uveden technický migrační potenciál pro největší uvažovanou kategorii živočichů. U drobnějších živočichů jsou požadavky na parametry migračních objektů (obvykle) nižší. Ekologický potenciál byl stanoven již
v rámcové migrační studii (Anděl et al. 2016).
Index I – vyjadřuje otevřenost profilu; poměr plochy světlého průřezu v ose komunikace a délky podchodu (dálnice je ve většině úseku navržena na šíři 29,1 m).

Migrační objekt 1: Most na větvi MÚK Staré Město - východ v km 0,400 přes Bílý potok
Výsledný mostní objekt bude převádět směrově rozdělenou čtyř pruhovou komunikaci (převaděč I/35). V polích č. 1 a 2 jsou navrženy polní cesty, které budou ponechány ve stávajícím stavu. V druhém poli je navíc Bílý potok. Pravý most bude realizován v rámci akce „I/35
Staré Město – připojení na D35“. Dostavba levého mostu proběhne při výstavbě dálnice D35
Staré Město – Mohelnice, přičemž mostní objekt bude převádět větev MÚK Staré Město východ. Navržené parametry objektu jsou dostatečné pro migrace kategorie živočichů B (srnec
obecný, prase divoké). Pro snížení vlivů na migrační prostupnost je doporučeno odhlučnění
podmostí od přejíždějících aut tichými mostními závěry.
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Tab. 12: Charakteristika migračního objektu 1 (SO 201.v)
Parametry mostu SO 201.v
Technický migrační potenciál pro kategorii B
Šířka: 41,6 m
0,9 – ideální pro migraci
Výška: 5,6–6,1 m
0,6 – střední hodnota
Index I: cca 9,4
0,85 – dostatečné zajištění migrace
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

tiché mostní závěry

Migrační objekt 2: Most na D35 v km 0,446 přes Bílý potok
Navržený most převádí dálnici D35 přes přeložku polní cesty a Bílý potok. Významné zásahy
do koryta Bílého potoka nejsou navrženy. Vozovka polní cesty je vhodně uvažována ze štěrkodrti. Míry podchodu jsou dostatečné pro migrace kategorie B, která se podél potoka pohybuje. Pro snížení nepříznivých vlivů stavby na prostupnost je do projektu zahrnuto odhlučnění podmostí pomocí tichých mostních závěrů.
Tab. 13: Charakteristika migračního objektu 2 (SO 202)
Parametry mostu SO 202
Technický migrační potenciál pro kategorii B
Šířka: 120,2 m
1 – ideální pro migraci
Výška: 12,5–18,2 m
1 – ideální pro migraci
Index I: cca 62
1 – ideální pro migraci
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

tiché mostní závěry
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SO 202

SO 201.v

Obr. 12: Situace migračních objektů 1 a 2, zelená šipka naznačuje migrační trasu

Migrační objekt 3: SO 601 Tunel Maletín
Navrhovaný tunel Maletín je cca 1312,5 m dlouhý a leží západně od obce Maletín. Pro každý
jízdní směr je projektována jedna dvoupruhová tunelová trouba. Při stavbě budou vyhloubeny portálové úseky (Hradecký portál: 75 m, Olomoucký portál: 25–37,5 m), které budou propojeny konvenční cyklickou ražbou. Prostor smrkového lesa nad tunelem bude po realizaci
záměru z hlediska migrační průchodnosti nejvýznamnější částí. Na ploše migračního profilu
nebudou žádné rušivé prvky související se stavbou. Pro minimalizaci rušivých vlivů provozu
na migrační profil nad tunelem Maletín bude osvětlení vjezdů směřováno mimo prostor plání
nad portály.
Tab. 14: Charakteristika migračního objektu 3 – tunel Maletín
Parametry nadchodu SO 601
Technický migrační potenciál pro kategorii A
Šířka: 1312,5 m
1 – ideální pro migraci
Index C (náběh nadchodu): –
1 – ideální pro migraci
Navržená optimalizační opatření
naváděcí oplocení, nasměrování osvětlení portálů
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SO 203

SO 601

Obr. 13: Situace migračního objektu 3 – tunel Maletín

Migrační objekt 4: Most na D35 v km 2,819 přes údolí potoka u Starého Maletína
Most překračuje údolí pramenné oblasti Mírovky severně od Starého Maletína. V poli č. 2 je
nezpevněná lesní cesta, která bude po skončení stavby uvedena do původního stavu. Mostním polem č. 3 prochází stávající lesní cesta vedoucí z Maletína na sever do lesů. Protože je
cesta v kolizi s podzemní retenční nádrží, je navržena její přeložka. Podél stávající lesní cesty vede jeden z pramenů Mírovky, který v místě přemostění vytváří močál (obr. 10c). Mostním polem č. 5 vede stávající lesní cesta z Maletína na sever do lesů. Protože je nutné zajistit přístup vozidel IZS k portálu tunelu, je navržena úprava této cesty až do Maletína. Povrh
této cesty (SO 117) bude mít asfaltobetonový kryt, což je podmíněno požadavky přístupu IZS
a služebních vozidel ŘSD. Přestože není tento povrch z hlediska migrací živočichů optimální,
je možné jej akceptovat. Vozovka ostatních cest v podmostí bude zpevněna štěrkodrtí, čímž
bude mít vyšší potenciál se oproti asfaltobetonovému krytu více začlenit do prostředí. Zpevnění ploch podmostí je navrženo jen lokálně u opěr a pilířů. Protože údolím vede významná
migrační trasa (DMK 505), jsou do návrhu zapracována opatření na odhlučnění podmostí –
tiché mostní závěry a protihlukové stěny o výšce 2 m. Účelem protihlukových stěn je ochrana
prostoru proti oslnění reflektory od projíždějících vozidel. Parametry mostu jsou dostatečné
pro migrace savců kategorie A (jelen evropský, rys ostrovid). Mezi vnitřními římsami bude
navíc několik m široký otvor (zrcadlo), který zajistí prosvětlení podmostí.
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Tab. 15: Charakteristika migračního objektu 4 (SO 203)
Parametry mostu SO 203
Technický migrační potenciál pro kategorii A
Šířka: 160–172,5 m
1 – ideální pro migraci
Výška: 15,7–26,2 m
1 – ideální pro migraci
Index I: cca 114,7
1 – ideální pro migraci
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

tiché mostní závěry, protihlukové stěny, minimalizace
zpevněné plochy v podmostí

Migrační objekt 5: Most na D35 v km 3,403 pro migraci velkých živočichů
Most je navržen ve smrkovém porostu východně od bývalého lomu v lokalitě Na Mokřinách.
Objekt je navržen primárně na podporu migrační prostupnosti záměrem. Nosná konstrukce
bude integrovaná se spodní stavbou (tuze vetknutá do krajních opěr), což zajistí i odhlučnění
podmostí. Na římsách mostu budou osazeny protihlukové stěny o výšce 4 m, které zabrání
šíření osvětlení a hluku z dopravy do okolí. Plocha pod mostem bude opatřena vrstvou válcovaného štěrkopísku. Parametry podchodu jsou v nadlimitních hodnotách pro migrace savců kategorie A. Lze však očekávat, že podchod budou běžně využívat zejména lesní druhy z
kategorie B (srnec obecný, prase divoké) v rámci svých rutinních pohybů z lesů na louky. Pro
dálkové migrace větších savců bude mít most doplňkovou funkci k nedalekému tunelu Maletín a přemostění údolí pramenné oblasti Mírovky (migrační objekty 3 a 4).
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Tab. 16: Charakteristika migračního objektu 5 (SO 204)
Technický migrační potenciál
Parametry mostu SO 204
Kategorie A
Kategorie B
Šířka: 26 m
0,4 – střední hodnota
0,7 – dostatečné zajištění migrace
Výška: 8,3–9,7 m
0,75 – dostatečné zajištění migrace
0,9 – dostatečné zajištění migrace
Index I: cca 8
0,6 – střední hodnota
0,8 – dostatečné zajištění migrace
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

protihlukové stěny

SO 204

SO 203

Obr. 14: Situace migračních objektů 4 a 5, zelené šipky naznačují směr migrací živočichů
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Migrační objekt 6: Estakáda na D35 v km 4,231 přes silnici III/31518
Navržená estakáda převádí dálnici D35 přes prostor s drobnou vodotečí a několika místními
cestami. Mostním polem č. 3 prochází přeložka polní cesty, která vede od silnice III/31518 k
rybníku podél enklávy mladé smrčiny s mokřadem. V mostními poli č. 7 je nezpevněné koryto toku vyústěného do rybníka. V mostním poli č. 8 vede stávající silnice III/31518, která bude zachována ve stávajícím stavu. Terén u opěr bude zpevněn kamennou dlažbou do betonu. Plocha nad základy pilířů bude do 2 m od jejich líců zpevněna rovněž kamennou dlažbou
do betonu. Zbylý prostor v podmostí bude ponechán v přirozeném stavu. Světlost podchodu
pod estakádou je ideální pro migrace velkých savců kategorie A, avšak vzhledem k prostředí
lze očekávat, že se zde budou pohybovat hlavně savci otevřené krajiny z kategorie B (srnec
obecný, zajíc polní). Podmostí bude odhlučněno od přejíždějících aut tichými mostními závěry. S ohledem na morfologii okolního terénu a význam migrační trasy nejsou další protihluková opatření navržena.
Tab. 17: Charakteristika migračního objektu 6 (SO 205)
Parametry mostu SO 205
Technický migrační potenciál pro kategorii A
Šířka: 468,2 m
1 – ideální pro migraci
Výška: 7,4–18,7 m
1 – ideální pro migraci
Index I: cca 395
1 – ideální pro migraci
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

tiché mostní závěry, minimalizace zpevněné plochy
v podmostí
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SO 205

Obr. 15: Situace migračního objektu 6

Migrační objekt 7: Most na D35 v km 5,510 přes přeložku lesní cesty a biokoridor
Účelem mostu je převést dálnici D35 přes biokoridor ÚSES a přeložku lesní cesty. Konstrukce vozovky lesní cesty je navržena ze štěrkodrti. Zpevnění podmostí je uvažováno lokální při
opěrách a pilířů. Z důvodu významu migrační trasy bylo do projektu zapracováno doporučení
izolovat okolí mostu od hluku a světel z dopravy protihlukovými stěnami o výšce 2 m. Projekt
počítá rovněž s odhlučněním podmostí od dopravy pomocí tichých mostních závěrů. Světlost
podchodu je optimální pro migrace velkých savců kategorie A (jelen evropský, rys ostrovid).
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Tab. 18: Charakteristika migračního objektu 7 (SO 206)
Parametry mostu SO 206
Technický migrační potenciál pro kategorii A
Šířka: 54,6 m
0,9 – ideální pro migraci
Výška: 11,1–18,2 m
0,9 – ideální pro migraci
Index I: cca 27,5
0,9 – ideální pro migraci
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

tiché mostní závěry, protihlukové stěny

Migrační objekt 8: Most na D35 v km 6,210 přes potok v rokli pod Skalníkem
Mostní objekt převádí dálnici D35 přes zařízlé údolí jednoho z pramenů toku Jahodná. Mostními poli č. 3 a 5 prochází stávající lesní cesta vedoucí z polí u obce Javoří směrem dolů do
údolí potoka Jahodná. Ze severu cesta podchází most v poli č. 5, na jih od mostu se stáčí na
sever, podchází most v poli č. 3 a pokračuje severním směrem k potoku Jahodná. Protože je
trasa stávající cesty v kolizi s pilíři mostu, je navržena její přeložka. Konstrukce vozovky cesty je zamýšlena zpevněním štěrkodrtí. Zpevnění podmostí je uvažováno lokálně při opěrách
a pilířů. Zásahy do koryta toku nejsou plánovány. Světlost podchodu je optimální pro migrace
savců kategorie A (jelen evropský, rys ostrovid). Pro snížení negativních vlivů stavby na migrační prostupnost je do projektu zahrnuto odhlučnění podmostí tichými závěry. S ohledem
na morfologii okolního terénu bylo od návrhu protihlukových stěn opuštěno, neboť migrační
trasa (rokle potoka, obr. 7) se nachází přes 30 m pod mostem, kde vlivy dopravy již nebudou
významné.
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Tab. 19: Charakteristika migračního objektu 8 (SO 207)
Parametry mostu SO 207
Technický migrační potenciál pro kategorii A
Šířka: 211 m
1 – ideální pro migraci
Výška: 39,2–43,6 m
1 – ideální pro migraci
Index I: cca 300,2
1 – ideální pro migraci
Podélný řez

tiché mostní závěry, minimalizace zpevněné plochy
v podmostí

Navržená optimalizační opatření

SO 207

SO 206

Obr. 16: Situace migračních objektů 7 a 8
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Migrační objekt 9: Most na D35 v km 7,992 přes přeložku polní cesty
Účelem mostního objektu je převedení dálnice D35 přes migrační trasu a přeložku polní cesty. Vozovka polní cesty v podmostí bude akceptovatelně zpevněna štěrkodrtí, čímž bude mít
vyšší potenciál se oproti asfaltobetonovému krytu více začlenit do prostředí. Okolí mostního
objektu izolováno od hluku a světel protihlukovými stěnami o výšce 4 m. Podmostí bude odhlučněno od projíždějících vozidel tichými mostními závěry. Parametry objektu jsou u kategorie A nad hranicí mezních hodnot. Most bude využitelný především pro každodenní pohyby
savců kategorie B (srnec obecný, prase divoké, zajíc polní), kteří se zde běžně vyskytují.
Tab. 20: Charakteristika migračního objektu 9 (SO 208)
Technický migrační potenciál
Parametry mostu SO 208
Kategorie A
Kategorie B
Šířka: 21,8 m
0,3 – krajní/střední hodnota
0,5 – střední hodnota
Výška: 7,1 m
0,5 – střední hodnota
0,8 – dostatečné zajištění migrace
Index I: 4,1
0,3 – krajní/střední hodnota
0,6 – střední hodnota
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

tiché mostní závěry, protihlukové stěny, minimalizace
zpevněné plochy v podmostí
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SO 208

Obr. 17: Situace migračního objektu 9

Migrační objekt 10: Most na D35 v km 9,499 přes polní cestu
Navržený most převádí dálnici D35 přes přeložky polních cest a údolí východně od Řepové.
Konstrukce vozovky polních cest je navržena ze štěrkodrti, což je pro migrace živočichů optimální (živočichové se vyhýbají betonovým a asfaltovým povrchům). Okolí objektu bude izolováno od hluku a světel z dopravy protihlukovými stěnami o výšce 4 m. Součástí jsou i tiché
mostní závěry, které zajistí odhlučnění podmostí od projíždějících aut. Světlost mostu umožňuje migrace savců velikostní kategorie A. Po realizaci stavby zde lze předpokládat primárně
každodenní pohyby běžných savců kulturní krajiny kategorie B (srnec obecný, prase divoké,
zajíc polní).
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Tab. 21: Charakteristika migračního objektu 10 (SO 209)
Parametry mostu SO 209
Technický migrační potenciál pro kategorii A
Šířka: 140 m
1 – ideální pro migraci
Výška: 11,1 m
0,81 – dostatečné zajištění migrace
Index I: 53,4
1 – ideální pro migraci
Podélný řez

tiché mostní závěry, protihlukové stěny, minimalizace
zpevněné plochy v podmostí

Navržená optimalizační opatření

SO 209

Obr. 18: Situace migračního objektu 10
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Migrační objekt 11: Most na D35 v km 11,057 přes údolí
Navržený rozsáhlý most překračuje jižně od obce Řepová zařízlé údolí Řepovského potoka.
Mostními poli č. 2 a 4 prochází přeložka polní cesty. V mostním poli č. 6 se nachází stávající
silnice III/31522. V mostním poli č. 9 je Řepovský potok a jeho niva. V mostních polích č. 11
a 12 se předpokládá převedení DMK 519. Vozovka polních cest bude zpevněna štěrkodrtí,
čímž bude mít vyšší potenciál se oproti asfaltobetonovému krytu začlenit do prostředí. Světlost podchodu pod estakádou je optimální pro migrace savců kategorie A, avšak vzhledem
ke skladbě okolní krajiny lze očekávat, že se zde budou hlavně pohybovat menší savci kulturní krajiny kategorie B (srnec obecný, prase divoké a zajíc polní). Mostní pole převádějící
DMK budou izolována od hluku a osvětlení z dopravy protihlukovými stěnami o výšce 4 m.
Mimo tento úsek je odhlučnění navrženo z hygienických důvodů pouze na straně k obci Řepová. Migrační stezka roklí Řepovského potoka se nachází dostatečně hluboko pod mostem
(cca 40 m), tudíž nepříznivé vlivy z dopravy zde budou minimální. Na mostě budou osazeny
mostní závěry se sníženou hlučností z důvodu ochrany migrační trasy. Od původního záměru přeložit silnici III/31521 pod most bylo s ohledem na zachování prostupnosti opuštěno.
Tab. 22: Charakteristika migračního objektu 11 (SO 210)
Parametry mostu SO 210
Technický migrační potenciál pro kategorii A
Šířka: 684 m
1 – ideální pro migraci
Výška: 41,3 m (nad korytem Řepovského potoka)
1 – ideální pro migraci
Index I: cca 970,7
1 – ideální pro migraci
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

tiché mostní závěry, protihlukové stěny, minimalizace
zpevněné plochy v podmostí
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SO 210

Obr. 19: Situace migračního objektu 11

Migrační objekt 12: Most na D35 v km 13,880 přes potok Mírovka
Navržený mostní objekt převádí dálnici D35 přes vodní tok Mírovka a navrženou cyklostezku.
Most respektuje trasu vodního toku v maximální možné míře, přesto je však nutné jeho trasu
upravit. Navržena je přeložka v délce 130 m, která meandrující tok usměrní do prostředního
pole mezi pilíře mostu. Přeložka je výškově i směrově navázána na stávající koryto. Součástí
je i úprava trasy stávajících ochranných hrází. Příčný profil koryta je navržen lichoběžníkový
se sklonem svahů 1:1,5 pozvolna navazující na stávající sklon svahů. V podmostí je navrženo opevnění koryta a berem těžkou kamennou rovnaninou s vyklínováním. Mimo most bude
koryto včetně břehu a návodních svahů hrází zpevněno pouze zatravněním. Navržená úprava mostu je s ohledem na migrační průchodnost přijatelná; zpevnění koryta v podmostí bylo
navrženo z přírodního materiálu (rozsah betonových ploch bude minimální). Přestože bude
profil výrazně zastíněn (most převádí zároveň i větvě MÚK), parametry průchodu jsou stále
v hodnotách umožňující průchod savců kategorie B, kteří se zde vyskytují. Vnější římsy krajních mostů budou osazeny protihlukovými stěnami o výšce 4 m, které izolují migrační profil
od hluku a světel z dopravy a zároveň zabrání vletu ptáků a letounů do prostoru komunikace.
Podmostí bude odhlučněno od přejíždějících aut tichými mostními závěry. Od záměru přeložit silnici III/31521 pod most bylo s ohledem na migrační prostupnost opuštěno.
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Tab. 23: Charakteristika migračního objektu 12 (SO 212)
Parametry mostu SO 212
Technický migrační potenciál pro kategorii B
Šířka: 53 m
1 – ideální pro migraci
Výška: 3–5 m
0,3 – střední hodnota
Index I: cca 3,6
0,5 – střední hodnota
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

tiché mostní závěry, protihlukové stěny

Migrační objekt 13: Mosty na Větvi V2, V4 a V6 přes potok Mírovka
Stavba předpokládá další přemostění toku Mírovky na větvích MÚK Mohelnice sever. Kromě
toku Mírovky budou tyto mosty převádět silnice přes cyklostezku a silnici III/31521. Migrační
potenciál mostů je vyšší než v případě migračního objektu 12, což je dáno jejich rozestupem
(výrazné navýšení indexu I, který vyjadřuje zastínění prostoru). Přestože mostní objekty mají
parametry pro migrace savců kategorie B, jejich průchod v oblasti rozsáhlé MÚK bude vlivem
rušení dopravou omezený. Projekt na základě migrační studie zahrnuje návrh osazení vnějších říms krajních mostů protihlukovými stěnami o výšce 4 m, které izolují migrační stezku od
hluku a světel z dopravy a zároveň zabrání vletu ptáků letících podél toku do prostoru komunikace. Podmostí je doporučeno odhlučnit od přejíždějících aut tichými mostními závěry.
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Tab. 21: Charakteristika migračního objektu 13 (SO 231, 232, 233)
Parametry mostů SO 231, 232, 233
Technický migrační potenciál pro kategorii B
Šířka: 76,4–120 m
1 – ideální pro migraci
Výška: 7–8,2 m
0,8 – dostatečné zajištění migrace
Index I: cca 20
1 – ideální pro migraci
Podélné řezy

Navržená optimalizační opatření

tiché mostní závěry, protihlukové stěny
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SO 212

SO 231, 232, 233

Obr. 20: Situace migračních objektů 12 a 13

Migrační objekt 14: Most na D35 v km 16,580 přes potok Újezdka
Přemosťovanou překážkou je přeložka vodního toku Újezdka v místech stávajícího přemostění komunikace I/35. Přeložení Újezdky je navrženo v délce 200 m. Opevnění toku kamennou dlažbou do betonu je zamýšleno jen pod mostem stejně jako ve stávajícím stavu. Návrh
zahrnuje postranní bermy, které migrujícím živočichům zajistí suchou cestu. Parametry mostu umožní nadále migrace živočichů kategorie C.
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Tab. 20: Charakteristika migračního objektu 14 (SO 214)
Parametry mostu SO 214
Technický migrační potenciál pro kategorii C
Šířka: 5,5 m
1 – ideální pro migraci
Výška: 3,24 m
1 – ideální pro migraci
Index I: 0,3
0,9 – dostatečné zajištění migrace
Podélný řez

Navržená optimalizační opatření

vhodný povrch postranních berem

SO 214

Obr. 21: Situace migračního objektu 14
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Propustky
Propustky jsou navrhovány k převádění průtoků srážkových vod, popřípadě drobných stálých
vodotečí; převládá vodohospodářská funkce. Rozměrově větší rámové propustky jsou ovšem
využitelné i pro podchod menších živočichů zejména pak kategorie C. Na základě migrační
studie byl doplněn rámový propustek o rozměrech 2 × 2 m na jižní větvi MÚK s převaděčem
I/35. Další světlé rámové propusti umožňující migrace drobných savců i obojživelníků se nacházejí v lesním úseku severně od Maletína. Pohyby dotčených živočichů zde budou do propustků navedeny trvalými bariérami. Seznam všech propustků a hodnocení jejich migračního
potenciálu je uveden v následující tabulce:
Tab. 21: Seznam propustků na trase dálnice a zhodnocení jejich migračního potenciálu
Propustek
Světlost, délka
Technický migrační potenciál – C
Větev MÚK ve směru na Olomouc – km 0,610 2 × 2 m, 34,181 m
0,8 – dostatečné zajištění migrace
Km 3,195 (glob. stan. km 94,865)
2 × 2 m, 70,245 m
0,5 – střední hodnota
Km 3,315 (glob. stan. km 94,985)
2 × 2 m, 77,563 m
0,5 – střední hodnota
Km 3,525 (glob. stan. km 95,195)
2 × 2 m, 58,203 m
0,6 – střední hodnota
Km 3,722 (glob. stan. km 95,392)
2 × 2 m, 40,687 m
0,7 – střední hodnota
Km 5,290 (glob. stan. km 96,960)
Ø 1,2 m, 40,570 m
0,2 – krajní hodnota
Km 7,200 (glob. stan. km 98,870)
Ø 1,2 m, 43,092 m
0,2 – krajní hodnota
Km 7,620 (glob. stan. cca km 99,3)
2 x 2 m, 68 m
0,5 – střední hodnota

Některé návrhy na umístění propustí z rámcové migrační studie (Anděl et al. 2016) nemohly
být dodrženy kvůli parametrům trasy (niveleta dálnice, hluboký zářez) či nové situaci (u nádrže v Řepové je nově počítáno s migračně vhodnějším mostním polem SO 210).
5.2. Zhodnocení migrační prostupnosti v migračních profilech
Migrační profil 1 – křížení Bílého potoka
Přestože parametry mostů přes Bílý potok splňují požadavky na průchod větších savců kategorie B, budou zde jejich migrace částečně omezeny. To je podmíněno výstavbou větví MÚK
převaděče, které prostor pro migrace ohradí a budou vytvářet rušivý prvek. Podél migračního
profilu se budou pohybovat především savci zemědělské krajiny, kteří v území trvale žijí a na
provoz komunikací si zvyknou. Dálkoví migranti s menší adaptací na rušení budou moci využít migrační objekty v prostupném profilu 2, které jsou situovány opodál (cca 800 m východně je situován dlouhý tunel Maletín). Pro snížení negativních vlivů jsou na mostech přes Bílý
potok navrženy tiché mostní závěry, které redukují nárazový hluk z dopravy. Pro umožnění
migrací menších živočichů kategorie C mimo uzavřený prostor MÚK je na jižní větvi navržen
rámový propustek 2 × 2 m (obr. 22). Je však možně, že propustek budou moci využívat i
adaptovaní savci z kategorie B (viz např. Bogdan 2017) nebo náhodně i kategorie A (los evropský, Matějů et Matějů 2017).
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Obr. 22: Umístění navrženého propustku, šipky naznačují směr migrací

Migrační profil 2 – křížení DMK 505
DMK 505 bude realizací záměru ovlivněn minimálně, neboť dálnice je v místech křížení navržena pod povrchem v tunelu Maletín. Na olomoucký (východní) portál navíc bezprostředně
navazuje světlý mostní objekt překonávající údolí horního toku Mírovky. Tunel s navazujícím
mostem tak vytvoří cca 1,5 km dlouhý úsek umožňující migrujícím živočichům komfortní průchod. V úseku je navíc zahrnut o 600 m východněji další migrační objekt (5), který je primárně určen pro migrace živočichů. Vzhledem k jeho parametrům a umístění lze však očekávat,
že bude využitelný zejména pro běžné lesní druhy z kategorie B (srnec obecný, prase divoké) v rámci jejich rutinních pohybů z lesů na louky. Pro dálkové migrace větších savců bude
mít tento most hlavně doplňkovou funkci. Pro snížení nepříznivých vlivů na migrace jsou na
mostech navrženy tiché mostní závěry, které redukují nárazovitý hluk při přejíždění vozidel.
Vzhledem k významu mostních objektů v tomto úseku jsou na základě této studie do projektu
zahrnuta optimalizační opatření; Vnější mostní římsy budou osazeny protihlukovými stěnami,
která sníží hluk a zabrání šíření světel z dopravy do okolí mostu. Zpevnění přeložek lesních
cest štěrkodrtí nepředstavuje pro migrace živočichů oproti asfaltu či betonu výrazný problém.
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Migrační profil 3 – louky a rybník u Maletína
Výstavbou dálnice dojde k fragmentaci biotopově pestrého úseku zahrnující mozaiku mokřadů, lesů a mezofilních luk. Lze očekávat, že pro větší živočichy ztratí otevřené biotopy okolo
rybníku na atraktivitě, a že dojde k jejich přestěhování do klidnějších částí krajiny. Migrační
prostupnost tímto profilem však bude zachována. V úseku podél rybníku je navržena dlouhá
estakáda, která umožňuje podchod živočichům z kategorie A s nejvyššími nároky na rozměry
migračních objektů. Pro eliminaci mortality obojživelníků, kteří migrují mezi vodními a terestrickými stanovišti, jsou podél oplocení dálnice cca v km 3,430–4,000 navrženy trvalé zábrany
(obr. 25, kap. 7.1.).
Migrační profil 4 – křížení DMK 532
Osa DMK 532 prochází přes komunikaci v prostoru MÚK Maletín v km 6,700–7,200. Živočichové využívající tuto migrační trasu však budou mít příležitost překonat dálnici pod mostem
přes zalesněné údolí horního toku Jahodná (migrační objekt 8) západně. Podél západní větve MÚK je dále navržena přeložka lokálního biokoridoru ÚSES, která navede migrující živočichy pod mostní objekt. Návrh projektu počítá s vytvořením cca 20 m pásu dřevinné zeleně,
která bude sloužit jako clona rušivých vlivů stavby. V profilu je cca 700 m západně navržen
další objekt, který je rovněž situován v lesní porostu. Oba objekty svými parametry umožňují
podchod savců kategorie A. Odhlučnění pomocí protihlukových stěn bylo s ohledem na morfologii terénu doporučeno pouze u migračního objektu 7. Trasa pod migračním objektem 8 je
situována přes 30 m hluboko pod mostem, tudíž prostor není nutné chránit před osvětlením a
hlukem z dopravy. Oba mosty budou opatřeny tichými mostními závěry, které redukují nárazový hluk projíždějících vozidel. Migrační profil zahrnuje rovněž úsek s loukami a hospodářskými lesy východně. V prostoru jsou projektovány dva mostní objekty, které zajistí migrační
prostupnost pro dotčené kategorie živočichů. Z hlediska prostupnosti je významný především
migrační objekt 10, který svými parametry poskytuje podmínky pro průchod největší velikostní kategorie A. Podmostí mostů bude od hluku a osvětlení z dopravy izolována protihlukovými stěnami a tichými mostními závěry. Zpevnění přeložených lesních a polních cest štěrkodrtí nepředstavuje pro migrace živočichů oproti asfaltu či betonu výrazný problém.
Migrační profil 5 – vodní nádrž Řepová
V Řepové, cca 200 m severně od navržené trasy dálnice, se nachází vodní nádrž s prokázaným výskytem obojživelníků, kteří mohou při migracích mezi reprodukčním biotopem a zimovištěm (lesní porost jihozápadně) vstupovat i do prostoru záměru. Úsek však bude migračně
prostupný neboť je zdě navrženo přemostění údolí Řepovského potoka (migrační objekt 11).
Oproti předpokladu v rámcové migrační studii (Anděl et al. 2016) je objekt znatelně světlejší;
v místech migrační trasy se nacházejí první mostní pole, které nahrazují původně doporuče54
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ný propustek. Migrační tlak obojživelníků je daném úseku poměrně nízký. Nepředpokládá se,
že by se běžně pohybovali po poli, kde již začíná náspové těleso dálnice. Trvalé bariéry tudíž
v tomto úseku trasy nejsou nezbytné.
Migrační profil 6 – DMK 519
DMK 519 je v místech stavby vymezen na polních východně od Řepové. V dotčeném úseku
je dálnice navržena víceméně na úrovni terénu, tudíž návrh dostatečně světlého a funkčního
podchodu zde není vhodný. Problematická je zde z hlediska migrací skutečnost, že Řepovský potok pokračuje do zástavby Řepové. Migrace velkých savců tak budou možné primárně
po jeho levobřežní terase, kde lze Řepovou v posledních polích navrženého mostního objektu obejít po zemědělských plochách. Pro zvýšení pravděpodobnosti využití objektu migrujícími živočichy byla do projektu zahrnuta optimalizační opatření; Pole převádějící DMK budou
izolována od hluku a světel z dopravy protihlukovými stěnami o výšce 4 m. Mimo tento úsek
je odhlučnění navrženo z hygienických důvodů jen na straně k obci Řepová. Migrační stezka
podél Řepovského potoka se nachází dostatečně hluboko pod mostem (cca 40 m), kde vlivy
z dopravy již nebude patrné. Na mostě budou osazeny závěry se sníženou hlučností z důvodu ochrany migrační trasy. Od původního záměru přeložit silnici III/31521 pod mostní objekt
bylo s ohledem na požadavky migrační prostupnosti opuštěno.

Obr. 23: Převedení DMK 519, zelená šipka značí možnou migrační trasu
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Migrační profil 7 – niva Mírovky
Přestože rozměry mostů přes Mírovku splňují požadavky na průchod savců kategorie B, budou zde jejich migrace omezeny. To je dáno výstavbou rozsáhlé MÚK Mohelnice sever, která bude v migračním profilu tvořit významný rušivý prvek. Podél Mírovky se budou pohybovat
především savci zemědělské krajiny, kteří v území trvale žijí a na provoz komunikací si zvyknou. Migrační prostupnost vodních savců (vydra říční) a menších živočichů kategorie C bude
zachována. Pro snížení vlivů na migrace jsou na všech mostech přes vodoteč navržený tiché
mostní závěry, které snižují nárazový hluk projíždějících aut. Vnější římsy mostů budou opatřeny protihlukovými stěnami o výšce 4 m, které zabrání šíření hluku a osvětlení z dopravy do
okolí profilu, a dále zabrání vletu letících živočichů podél Mírovky do prostoru provozu. Vnější stranu větve V2 mezi mostními objekty SO 212 a 231 je žádoucí osázet stromovou a keřovou vegetací, tak aby clonila koryto Mírovky od provozu. S ohledem na migrační prostupnost
nebude komunikace III/31521 přeložena pod hlavní most převádějící D35. Na ochranu obojživelníků migrujících z Křemačovských rybníků podél toku jsou od SO 232 po cca km 14,250
doporučeny trvalé naváděcí bariéry (obr. 26, kap. 7.1.).
Migrační profil 8 – Újezdka
Podél polní vodoteče Újezdka mohou migrovat hlavně drobní savci kategorie C a D. Přemostění toku je navrženo v místech stávajícího mostu na silnici I/35. Realizace výstavby předpokládá přeložku toku v délce 200 m. Záměr však migrační potenciál dotčené skupiny živočichů
nesnižuje. Návrh objektu zahrnuje rovněž postranní bermy z přírodního materiálu, které živočichům zajistí suchou cestu.
5.3. Zhodnocení migrační prostupnosti pro jednotlivé kategorie živočichů
Kategorie A – velcí savci a druhy nejnáročnější na parametry migračních objektů
Součástí projektu jsou světlé mostní objekty a tunel Maletín, které odpovídajícím způsobem
zajistí převedení hlavních migračních tras savců kategorie A. Zcela dostatečná je i frekvence
migračních objektů, která je při DMK a v MVÚ několik stovek m až nanejvýš jednotek km. To
je podmíněno hlavně morfologií terénu, neboť trasa musí pomocí vysokých a dlouhých mostů překonat četná zařízlá údolí a převýšení. Nejvýznamnějším migračním objektem po realizaci dálnice bude tunel Maletín o celkové délce 1,3 km, který komunikaci převede pod povrchem spojitého lesnatého území. Ze 14 mostních objektů zajišťujících mimo jiné i funkci převedení migračních koridorů devět umožňuje průchod kategorii A (často v ideálních parametrech).
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Kategorie B – střední savci, kopytníci
Nesměrované pohyby srnců obecných, prasat divokých nebo zajíců polních probíhají téměř
v celém úseku záměru (i v blízkosti komunikací nebo zástavby obcí). Jejich trasy jsou závislé
především na osevních postupech na polích (vysazená plodina, termín sklizně), nicméně lze
očekávat, že většina se soustřeďuje podél vodotečí s doprovodným porostem, které poskytují úkrytové a potravní podmínky. Při splnění podmínek na migrační prostupnost velkých savců jsou pokryty vesměs i požadavky většiny menších druhů (Anděl et al. 2005). Nejvýznamnější migrační trasy kategorie B mimo dobře prostupný lesní úsek Zábřežské vrchoviny tvoří
porosty podél Bílého potoka a Mírovky u Křemačova. Přestože parametry objektů přes tyto
vodoteče splňují nároky kategorie B, jejich migrace zde budou kvůli četným rušivým prvkům
omezeny. Podél toků se budou pohybovat hlavně jedinci s vyšší adaptabilitou, kteří v území
trvale žijí a na provoz komunikace si zvyknou. Ze 14 hodnocených migračních objektů je pro
tuto kategorii využitelných celkem 13. Rozestupy objektů jsou pro zajištění průchodů kategorie B dostatečné.
Kategorie C – střední savci, menší šelmy
Pro kategorii C jsou vhodné migrační objekty zajišťující průchod kategorii A i B. Menší živočichové jsou ochotni využívat i tmavé antropogenně ovlivněné prostory, jako jsou vodohospodářské propustky. Rámový propustek pro migrace středních savců byl navržen na větvi MÚK
s přivaděčem I/35. Další propustky se budou nasázet v lesnatém úseku u Maletína mezi migračními objekty 3 a 5. Kunovité šelmy se navíc nebojí využít ani objekty přemosťující komunikace. Průchodnost vydry říční podél vodotečí bude po realizaci záměru zachována. Celkově lze konstatovat, že dálnice je migračně prostupná i pro živočichy kategorie C.
Kategorie D – obojživelníci, plazi, drobní savci
Pohyb obojživelníků lze předpokládat hlavně v blízkosti mokřadů, ze kterých se při migracích
mezi zimovištěm a reprodukčním biotopem dispergují do okolí. Vhodné biotopy v okolí stavby zastupují rybník pod Jahodnicí u Maletína, vodní nádrž v Řepové, Křemačovské rybníky a
niva Mírovky u Křemačova. Dostatečně dimenzované mosty v okolí těchto lokalit minimalizují
bariérový efekt záměru. Pro eliminaci mortality obojživelníků jsou v místech předpokládaných
migračních tras navrženy trvalé naváděcí bariéry. S ohledem na biotopové poměry i potenciální migrační tlak není toto opatření doporučeno pouze na trase podél nádrže v Řepové.
Výstavba zahrnuje rovněž i několik retenčních nádrží pro akumulaci a regulované vypouštění
dešťových vod. Zamýšlené nádrže mají pozvolný sklon břehů, tudíž v případě vnikání obojživelníků nehrozí jejich uvíznutí.
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Kategorie E – ryby
Trvalý výskyt ryb byl v rámci četných průzkumů doložen pouze v Mírovce u Křemačova, přičemž v úseku navržené stavby jej lze hodnotit spíše jako ojedinělý. Koryto bude při realizaci
stavby dotčeno zástinem mostními objekty a přeložkou v délce cca 130 m. Opevnění přírodním materiálem (kamenná rovnanina s vyklínováním) je uvažováno jen v podmostí. Migrační
prostupnost pro ryby a jiné vodní živočichy zde bude ovlivněna dočasně při výstavbě. Celkově lze však shrnout, že migrační prostupnost vodních toků bude zachována. Výstavba záměru nepředpokládá v korytech žádné příčné překážky omezující pohyb vodních živočichů.
Kategorie F – ptáci, letouni
Náhodný pohyb ptáků lze předpokládat ve většině úseku vedení trasy dálnice. Letové koridory tvoří zejména doprovodné porosty vodních toků. Na základě průzkumů byl jako frekventovaný letový koridor identifikován porost jasanovo-olšového luhu podél Mírovky u Křemačova.
Pro zamezení vletu ptáků či letounů do prostoru komunikace jsou na vnějších římsách mostů
navrženy clony, které zvýší jejich letovou hladinu nad prostor dopravy.
Riziko pro ptáky představují transparentní a reflexní plochy, které nevidí, případně odrážejí
okolní prostředí a vytváří fiktivní prostor, do kterého se snaží nalétnout. Skleněné protihlukové stěny (nebo jiné skleněné plochy) proto budou opatřeny z vnější strany svislou povrchovou úpravou (ideálně pískováním) vertikálními pruhy o šíři min. 2,5 cm v max. rozteči 12 cm
(podle TP č. 104 Protihlukové clony pozemních komunikací).
5.4. Územní systémy ekologické stability
Celkové vlivy na ekologicko-stabilizační funkci většiny dotčených skladebných částí ÚSES
lze posoudit jako méně významné. Při realizaci zásahu bude snížena funkce sedmi lokálních
biokoridorů. Dotčené biokoridory jsou vesměs navrženy podél vodních toků, které jsou převedeny dostatečně dimenzovanými mostními objekty. Jediný nadregionální prvek ÚSES (biokoridor NRBK 92) nebude zásahem dotčen, neboť v místech jeho vedení je trasa navržena
v cca 1312,5 m dlouhém tunelu Maletín. Nejvýznamnější zásahy do ekologické funkce prvků
ÚSES jsou u lokálních biokoridorů LBK 3 u Dětřichova (podél Bílého potoka) a podél Mírovky
u Křemačova. Přestože jsou oba biokoridory převedeny dostatečně dimenzovanými mosty,
které umožní průchod dotčených živočichů, budou vlivy na biokoridory zesíleny přítomností
rozsáhlých MÚK. Hodnocení vlivu na jednotlivé skladební prvky ÚSES je uvedeno v tab. 22.
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Tab. 22: Hodnocení vlivů zásahu na ÚSES
Skladebná část

lokální biokoridor
LBK 3

lokální biocentrum
LBC 3 Kamenný lán
nadregionální biokoridor
NRBK 92 (K92)
lokální biokoridor

lokální biokoridor

lokální biokoridor

regionální biokoridor
RK 903
lokální biocentrum
LBC Strážná hora
lokální biocentrum
LBC Nad farmou

lokální biokoridor

lokální biokoridor

Křížení v km

0,350–0,550

0,600 (100 m S)
osa cca 2,300

Popis zásahu
Biokoridor je převeden dostatečně dimenzovanými
mostními objekty (SO 201.v, SO 202), které umožní
migrace dotčených skupin živočichů. Rušivý prvek
však představuje MÚK s přivaděčem I/35, která konektivitu biokoridoru sníží v rozsahu cca 300 m (cca
1/5 celkové délky).
Možné rušení živočichů využívající dotčený prostor
provozem dálnice.
V místech vedení biokoridoru je navržen 1400 m
dlouhý tunel Maletín.
Zalesněné údolí pramenné oblasti Mírovky bude
překlenuto rozsáhlým mostním objektem SO 203.
Mezi vnitřními římsami bude navíc několik m široký
otvor, který zajistí prosvětlení podmostí.

Hodnocení vlivu
silný, navržena optimalizační opatření
(odhlučnění mostů,
doplnění propustku
na větvi MÚK)
nevýznamný
žádný

lokální, navržena
optimalizační opat2,850–2,900
ření (odhlučnění
mostu)
lokální, navržena
Biokoridor je převeden dostatečně dimenzovaným
optimalizační opat5,450–5,550
mostním objektem SO 206, který umožní migrace
ření (odhlučnění
všech dotčených kategorií živočichů.
mostu)
Ve stávajícím stavu
nefunkční biokoridor, prostor však
Podél západní větve MÚK je navržena přeložka biokoumožňuje migrace
ridoru, která navede migrující živočichy pod mostní
fauny. Při zásahu
6,250–6350
objekt SO 207. Návrh projektu počítá s vytvořením cca
dojde zároveň
20 m pásu dřevinné zeleně, která bude sloužit jako
k vytvoření funkčníclona rušivých vlivů stavby.
ho biotopu, který ale
bude negativně
ovlivněn provozem
dálnice.
Možné rušení živočichů využívající dotčený prostor
9,300 (100 m J)
nevýznamný
provozem dálnice.
Zábor stavby se nachází při hranici biocentra. Možné
9,650 (okraj)
lokální, dočasný
rušení živočichů při výstavbě a provozu.
10,400–10,500 Možné rušení živočichů využívající dotčený prostor
nevýznamný
(80 m J)
provozem dálnice.
Vlivy na biokoridor podél Mírovky jsou shodné s vlivy
na VKP. Přestože bude celý úsek výrazně zastíněn
silný, navržena optidvěma mosty, pohyb dotčených skupin živočichů zde
malizační opatření
13,850–13,900 + bude nadále možný. Rušivý prvek však představuje
(odhlučnění mostů
větvě MÚK
MÚK Mohelnice sever, která konektivitu biokoridoru
PHS a oddělení větve
sníží v rozsahu cca 600 m (cca 40 % celkové délky).
MÚK vegetační
Pohybovat se zde budou moci primárně místní popuúpravou)
lace živočichů, které si na rušení zvyknou.
Vodní tok Újezdka v místech křížení přemosťuje stávající I/35. V rámci stavby D35 je navrženo přeložení
Újezdky v délce 200 m. Opevnění toku kamennou
oproti stávajícímu
16,580
dlažbou do betonu je zamýšleno jen pod mostem
stavu téměř bez vlivů
stejně jako ve stávajícím stavu. Ekologicko-stabilizační
funkce toku je v místech křížení velmi nízká.
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Obr. 24: Přeložka lokálního biokoridoru ÚSES pod mostní objekt SO 207

6. Porovnání změn v projektu pro územní řízení oproti návrhu hodnoceném při EIA
Na úrovní procesu EIA se obvykle řeší celková koncepce prostupnosti, nikoliv detaily jednotlivých objektů. Detailní řešení migračních objektů je předmětem dalších stupňů projektové
přípravy. Je potřeba vzít v potaz, že při postupném upřesňování trasy se mění i parametry
jednotlivých objektů. Není proto vhodné, aby v podmínkách stanoviska EIA byly přesně definovány rozměry a umístění objektů, protože po geodetickém zaměření terénu a upřesnění
trasy je jejich dodržení často nereálné. Na základě hodnocení změn v parametrech migračních objektů návrhu technického řešení pro DÚR oproti řešení posuzovaném v EIA, lze konstatovat, že celková koncepce migrační prostupnosti bude zachována a nedoznala významných změn. Zrušení migračních objektů či výraznější snížení technického migračního potenciálu je navrženo vesměs u méně významných objektů (avšak i po snížení světlosti jsou objekty na základě TP č. 180 nadále dostatečně průchozí pro uvažované kategorie živočichů).
Tato skutečnost je navíc dostatečně kompenzována navýšením světlosti u jiných mostů. Některé navržené mostní objekty převádějící významné migrační trasy jsou v aktuálním návrhu
výrazně světlejší, čímž se navyšuje jejich technický migrační potenciál. V tomto ohledu lze za
nejvýznamnější považovat navýšení délky tunelu Maletín, téměř dvounásobné navýšení šířky migračního objektu 7 či skoro pětinásobné navýšení šířky migračního objektu 9. Hodnocení změn v rozměrech migračních objektů návrhu technického řešení pro DÚR oproti řešení
posuzovaném v EIA je v tab. 23.
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Tab. 23: Zhodnocení změn v parametrech migračních objektů návrhu technického řešení pro DÚR oproti řešení posuzovaném v rámcové migrační studii (RMS) při
procesu EIA – odstíny červené značí míru snížení technického migračního potenciálu, odstíny zelené naopak jeho navýšení
Migrační
objekty
dle RMS

SO

Parametry v návrhu pro DÚR
Šířka

Výška

Délka

Parametry uvažované v RMS (EIA)
Index I/C

Šířka

Výška

Délka

Index I/C

Vymezené
biokoridory

1a2
3

202

4

120,2

12,5–18,2

29,1

62

100

14

25,5

54,9

–

–

–

–

20

5

25,5

3,9

1100

LBK

Význam
objektu
žádný

Bez zásadního migračního potenciálu. Z hlediska migrační prostupnosti jsou změny v parametrech irelevantní.

lokální

Některé parametry nižší, avšak bez významné změny.

lokální

5

601

1312,5

DMK

vysoký

6

203

160–172,5

15,7–26,2

29,1

114,7

160

21

25,5

131,8

DMK

vysoký

7

204

26

8,3–9,7

29,1

8

20

10

25,5

7,8

MVÚ

vysoký

8

205

468,2

7,4–18,7

29,1

395

270

16

25,5

169,4

9

222

10

206

54,6

11,1–18,2

29,1

27,5

40

13

25,5

20,4

MVÚ

vysoký

11

207

211

39,2–43,6

29,1

300,2

190

35

25,5

260,8

DMK

vysoký

LBK

nízký

13

208

14

vysoký
nízký

12
21,8

7,1

37

4,1

20

–

–

–

–

6

5

25,5

3,9

MVÚ

vysoký

60

0,01

MVÚ

nízký

15

209

150

11,1

29,1

53,4

30

8

25,5

9,4

MVÚ

vysoký

16

210

684

41,3

29,1

970,7

500

40

25,5

784,3

DMK

vysoký

17 a 18
19
20–26

29,1
212

53

3–5

61

žádný
3,6

60

6

25,5+
větve
MÚK

14,1

LBK

Zhodnocení změny oproti RMS (EIA)

vysoký
nízký

Migrační potenciál (pod)průměrný. Vzhledem k vzdálenosti od
prodlouženého tunelu je zrušení možno akceptovat.
Navýšení délky tunelu je významnou, příznivou změnou oproti
technickému řešení posuzovaném v EIA.
Některé parametry nižší, avšak bez významné změny.
Některé parametry nižší, avšak bez významné změny na migrační prostupnost oproti řešení posuzovaném v EIA
Téměř dvounásobné navýšení šířky podchodu je příznivou
změnou oproti technickému řešení posuzovaném v EIA.
Bez zásadního migračního potenciálu. Z hlediska migrační prostupnosti jsou změny v parametrech irelevantní.
Bez významné změny na migrační prostupnost oproti řešení
posuzovaném v EIA
Bez významné změny na migrační prostupnost oproti řešení
posuzovaném v EIA
Vzhledem k umístění v MÚK je objekt pro migrace živočichů
nevhodný. Lokální biokoridor ÚSES je navržen k přeložení.
Bez významné změny na migrační prostupnost oproti řešení
posuzovaném v EIA
Bez zásadního migračního potenciálu. Změnu je možno akceptovat i s ohledem na výrazné navýšení světlosti SO 209 situovaném opodál.
Téměř pětinásobné navýšení šířky podchodu je významnou,
příznivou změnou oproti technickému řešení posuzovaném v
EIA.
Podstatné navýšení délky podchodu je příznivou změnou oproti
řešení hodnoceném v RMS.
Bez zásadního migračního potenciálu. Z hlediska migrační prostupnosti jsou změny v parametrech SO irelevantní.
Technický migrační potenciál výrazně snižují větve MÚK, které
celý prostor více zatmaví. V RMS s nimi nebylo počítáno. Celková migrační prostupnost podle TP180 však zůstává zachována.
Bez zásadního migračního potenciálu. Z hlediska migrační prostupnosti jsou změny v parametrech SO irelevantní.
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7. Opatření na optimalizaci záměru vzhledem k migrační prostupnosti
V rámci projektové přípravy byla průběžně optimalizována technická řešení objektů zajišťujících migrační prostupnost stavbou. S ohledem na průchod fauny byly projednány parametry
a odhlučnění mostních objektů, povrch podmostí, umístění přeložek komunikací a jejich povrch. Navržena byla opatření na ochranu ptáků a netopýrů, oplocení a naváděcí trvalé bariéry pro menší obratlovce. V dalším stupni projektové dokumentace je vhodné se zaměřit na
vegetační úpravy a jejich návaznost na migrační profily, instalaci úkrytů a naváděcích prvků
do podmostí a rozsah (dočasných) naváděcích bariér. Doporučeno je rovněž upřesnit rozsah
a výšku protihlukových stěn clonící migrační profily. Zmírňující opatření byla konzultována se
specialisty na problematiku migrační prostupnosti.
Charakter podmostí
Živočichové při migracích napříč dálnicí by měli mít pokud možno co nejmenší smyslový kontakt s technickými prvky. V podmostích s migračními trasami byl doporučen materiál vozovky
účelových cest s vyšším potenciálem začleněním do přírodního prostředí (štěrkodrť, minerální beton, recyklát, kalený štěrk). Minimalizován byl podíl zpevněných ploch, které jsou omezeny pouze při opěrách a pilířích. Pro zvýšení diverzity prostředí v podmostí je vhodné využít
jako doplňků balvanů, hromad kamení, položených kmenů listnatých stromů či hromad větví.
Tyto útvary poskytují úkryt drobným živočichům a usnadňují přístup k migračnímu objektu.
Rozsah přírodních prvků se stanoví ekologickým dozorem podle aktuální situace na stavbě a
dostupnosti vhodného materiálu.
Protihlukové stěny
Cílem protihlukových stěn podél migračních objektů je odclonění nepříznivých vlivů dopravy
(hluk, osvětlení) od migračních tras. Na základě stanoviska EIA má být detailní migrační studie zpracována v souladu s TP č. 180 (Anděl et al. 2006), kde je ochrana migračně významných podchodů pomocí protihlukových clon doporučena (viz str. 43, Optimalizační opatření).
Protihlukové stěny jsou proto navrženy u vybraných mostů situovaných v migračně významném území a převádějící DMK a biotop zvláště chráněných druhů velkých savců. Ideální jsou
stěny o výšce 4 m, nicméně u méně významných migračních objektů, kde jsou s ohledem na
konfiguraci terénu rušivé vlivy dopravy méně zřetelné, jsou doporučeny stěny nižší. Rozsah
tohoto opatření lze v dalším stupni projektové přípravy ještě upřesnit. Protihlukové stěny mohou být z hliníkových panelů nebo skleněných ploch opatřených neprůsvitnou fólií.
Riziko pro létající živočichy představují skleněné plochy, které ptáci nevidí, případně odrážejí
okolní vegetaci a vytváří fiktivní prostor, do kterého se snaží nalétnout. Skleněné protihlukové stěny či jiné skleněné plochy je proto žádoucí opatřit z vnější strany povrchovou úpravou
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(ideálně pískováním) vertikálními pruhy o šíři min. 2,5 cm v max. rozteči 12 cm (podle TP č.
104 Protihlukové clony pozemních komunikací).
Konzultace možností odhlučnění migračních objektů:
Ing. Václav Hlaváč – Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy
Mgr. Michal Králik – HBH Projekt spol. s r.o.
Obecná optimalizační opatření na úpravu propustků podle TP. č. 180:
1)

Před vtokem do propustků nenavrhovat usazovací jímky s kolmými stěnami. Tyto jímky
jsou pastí pro drobné živočichy. Není-li to možné, musí být jímka vybavena únikovou
cestou, k jejíž konstrukci bude použito vhodných materiálů.

2)

Vyústění propustků musí být bezbariérová, bez překážek vyšších než 0,1 m. Vyústění
propustků je nezbytné navrhnout vně zaploceného prostoru.

3)

Propustky řešit v jednotném sklonu tak, aby nevznikala trvale zatopená místa.

4)

U propustků určených k migraci živočichů vyplnit dno přírodním materiálem (písek,
kameny, zemina).

7.1. Opatření omezující vstup na stavbu
Oplocení
Oplocení je hlavním opatřením k redukci mortality zvěře na pozemních komunikacích. Oplocení zvyšuje bariérový efekt komunikace, proto je nutné jej zkombinovat s migračními objekty. Ideálním řešením je dostatečný počet migračních průchodů pro všechny kategorie živočichů při úplném zaplocení všech úseků (Anděl et al. 2006). Na trase D35 Staré Město – Mohelnice je navrženo úplné oplocení stavby. Nevhodným řešením je pletivo o proměnlivé velikosti ok (lesnické pletivo), které je tvořeno z různě silných drátů. K ochraně menších ploch či
kratších úseků může pro ochranu výsadby dostačovat i pletivo s tenčím a uzlíkově spojeným
drátem, ovšem u takto liniově významné stavby by měla být upřednostňována pletiva se silnějšími dráty a pevnými spoji, neboť pletivo s tenkým drátem a uzlíkovými spoji je pro prase
divoké snadno překonatelnou překážkou, tímto pletivem často proniká i srnec obecný, jemuž
uzlíkové spoje umožňují roztažení drátů a vytvoření otvoru dostatečně velkého pro jeho proniknutí pletivem. V lesních úsecích s prokázaným výskytem velkých savců kategorie A v km
2,700–4,000 a 5,000–6,600 je doporučeno oplocení vysoké 2,2 m. Mimo tyto úseky je dostačující výška oplocení 2 m. Rozměry ok dle TP č. 180 (Anděl et al. 2006) – vodorovně × svisle: dolní třetina 50–150 mm × 150 mm, zbytek 150–200 mm × 150 mm.
V posledních letech bylo doloženo, že velikost ok nad 20 cm se může stát pro větší živočichy
(např. mladé srnce obecné) pastí, neboť v pletivu mohou při snaze prolézt uvíznout. Doporučeno proto bývá zvolit pletivo s hustším drátováním (vodorovné i svislé dráty v max. rozteči 5
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cm). Návrh jemnějšího pletiva lze nicméně ponechat pouze na zvážení, protože takové řešení je dražší a není doporučeno TP č. 180.
Trvalé naváděcí bariéry
Trvalé bezobslužné bariéry jsou navrženy v blízkosti mokřadních stanovišť, kde jsou předpokládány migrace obojživelníků (plazů a dalších drobných obratlovců) přes trasu komunikace.
Trvalé naváděcí bariéry budou vybudovány v úseku vedení trasy podél rybníku pod Jahodnicí u Maletína cca v km 3,430–4,000 (obr. 25) a na větvi V4 MÚK mezi SO 232 a km 14,250
(obr. 26). Bariéry podél rybníku v Řepové nejsou oproti rámcové migrační studii (Anděl et al.
2016) navrženy, neboť v novém návrhu se v místech migračních tras nachází namísto zemního tělesa dálnice mostní pole (migrační objekt 11). Trvalé zábrany budou instalovány bezprostředně při vnější straně oplocení. Výška navržené bariéry je 40 cm. Bariéra bude zabezpečena tak, že bude pro malé obratlovce nepřekonatelná (speciální profilování – ohnutí horní
části proti tahu živočichů) a bude plynule navazovat na otvory mostů a propustků.
Dočasné bariéry
Dočasné bariéry se instalují v místech, kde je nutné zabránit malým živočichům vstupovat do
prostoru stavby, kde jim při pojezdech techniky hrozí mortalita. Dočasné výkopy na stavbě se
mohou zatopit, čímž se stávají atraktanty pro obojživelníky. V tab. 24 je rámcové vymezení
dočasných bariér. Přesný rozsah dočasných zábran je vhodné stanovit až při předání stavby
zhotoviteli za účasti ekologického dozoru, protože v této době mohou být distribuce biotopů a
výskyt živočichů zcela odlišné. V úsecích podél mokřadů je vhodné obojživelníky odchytávat
do padacích nádob a dotčené jedince transferovat na vhodné stanoviště.
Tab. 24: Rámcové vymezení dočasných bariér
Kilometráž trasy
Odchytové nádoby a transfer (doporučení)
km 0,300–0,550
–
km 2,700–4,000
úsek podél Maletínského rybníku
km 5,100–6,450
–
km 10,700–11,300
–
Prostor MÚK od silnice III/31521 – km 14,700 úsek podél Křemačovských rybníků
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Obr. 25: Navržený rozsah trvalých naváděcích bariér poblíž rybníka pod Jahodnicí u Maletína

Obr. 26: Navržený rozsah trvalých naváděcích bariér v nivě Mírovky u Křemačova
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7.2. Souhrn navržených optimalizačních opatření vzhledem k migracím živočichů
1)

Mostní objekty přes migrační trasy SO 201.v, 202–210, 212 a 231–233 budou
z důvodů redukce nárazového hluku od projíždějících vozidel opatřeny tichými mostními závěry.

2)

Mostní objekty přes významné migrační trasy SO 203, 204, 206, 208–210, 212, 231 a
232 budou odcloněny neprůsvitnými protihlukovými stěnami o min. výšce 2 m.

3)

Skleněné protihlukové stěny (či jiné větší skleněné plochy) budou opatřeny z vnější
strany svislou povrchovou úpravou (ideálně pískováním) vertikálními pruhy o šíři min.
2,5 cm v max. rozteči 12 cm (podle TP č. 104 Protihlukové clony pozemních komunikací).

4)

Povrch komunikací v úseku pod mosty převádějící migrační trasy (vesměs přeložky
polních a lesních cest) SO 151, 153, 154, 157, 158, 159, 161 a 162.1., bude ideálně
zcela nezpevněný nebo budou využity materiály s vyšším potenciálem začlenění do
prostředí a vsakováním srážek (štěrkodrť, minerální beton, recyklát, kalený štěrk).

5)

Břehy retenčních a usazovacích nádrží budou mít pozvolný sklon břehů, čímž nebudou
pastí pro vnikající drobné živočichy.

6)

Vnější strana větve V2 MÚK Mohelnice sever mezi mostními objekty SO 212 a 231
bude v rámci vegetačních úprav osázena hustou stromovou a keřovou vegetací, která
odcloní koryto Mírovky od rušivých vlivů dopravy. Nutné je zohlednit přirozenou druhovou skladbu dřevin.

7)

K oplocení stavby bude využito pletivo se silnějšími dráty a pevnými spoji. V lesních
úsecích s výskytem velkých savců v km 2,700–4,000 a 5,000–6,600 bude oplocení vysoké 2,2 m. Mimo tyto úseky je dostačující výška oplocení 2 m. Ploty nesmí živočichy
odtahovat od migračních cest či bránit k přístupu na migrační cestu. Oplocení musí být
navrženo tak, aby živočichy na migrační objekt navádělo.

8)

Trvalé naváděcí bariéry budou vybudovány v úseku vedení trasy podél rybníku pod
Jahodnicí u Maletína cca v km 3,430–4,000 a na větvi V4 MÚK mezi mostem SO 232 a
km dálnice cca 14,250 (situační návrh na obr. 25 a 26). Trvalé zábrany budou nainstalovány bezprostředně při vnější straně oplocení. Výška bariéry bude min. 40 cm. Bariéra bude zabezpečena tak, že bude pro drobné obratlovce nepřekonatelná (speciální
profilování – ohnutí horní části proti tahu živočichů) a bude plynule navazovat na otvory
mostů a propustků.

9)

Předběžný návrh dočasných bariér při výstavbě je oboustranně v km 0,300–0,550,
2,700–4,000, 5,100–6,450, 10,700–11,300, prostor MÚK od silnice III/31521 – km
14,700. V úsecích rybníku pod Jahodnicí u Maletína a Křemačovských rybníků je
vhodné využít pravidelných transferů pomocí odchytových nádob. Přesný rozsah do-
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časných zábran je vhodné stanovit při předání stavby zhotoviteli za účasti ekologického
dozoru.
10)

Před vtokem do propustků nebudou navrženy usazovací jímky s kolmými stěnami, neboť tyto jímky jsou pastí pro drobné živočichy. Není-li to možné, musí být jímka vybavena únikovou cestou. Vyústění propustků musí být bezbariérová, bez překážek
vyšších než 0,1 m. Propustky budou řešeny v jednotném sklonu tak, aby nevznikala trvale zatopená místa.

11)

U propustků určených k migraci živočichů vyplnit dno přírodním materiálem (písek,
kameny, zemina).

12)

Pro snížení rušivých vlivů dálnice na migrační profil nad tunelem Maletín bude osvětlení vjezdů směřováno mimo prostor plání nad portály.
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8. Závěr
Smyslem (detailní) migrační studie je navržení konečného technického řešení všech opatření
na ochranu fauny a krajinné konektivity a prověření ostatních částí záměru z tohoto pohledu.
Tato migrační studie je sumárním podkladem pro stanoviska orgánů státní správy a přípravu
organizace výstavby. V rámci studie byly řešeny následující body:
1)

Definitivní umístění a optimalizační řešení průchodů pro živočichy (přeložky komunikací, parametry mostních objektů, úprava podmostí, odclonění migračních tras od vlivů
dopravy, naváděcí trvalé a dočasné bariéry, oplocení).

2)

Zhodnocení migračního potenciálu vhodných mostních objektů a návrh optimalizačních
řešení podle Technických podmínek Ministerstva dopravy č. 180 (Migrační objekty pro
zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, Anděl et al. 2006)

3)

Porovnání návrhu DÚR s požadavky vzešlými z procesu EIA.

Závěrem lze konstatovat, že migrační průchodnost pro volně žijící živočichy bude při realizaci záměru zachována; součástí projektu jsou světlé mostní objekty a tunel, které odpovídajícím způsobem zajistí převedení hlavních migračních tras. Dostatečná je i frekvence migračních objektů, která činí několik stovek m až nanejvýš jednotek km (i pro savce s nejvyššími
nároky na parametry migračních objektů). To je podmíněno primárně morfologií terénu, neboť trasa musí pomocí vysokých a dlouhých mostů překonat četná zařízlá údolí a převýšení.
Nejvýznamnějším migračním objektem po realizaci dálnice bude tunel Maletín o celkové délce cca 1,3 km, který komunikaci převede pod povrchem spojitého lesnatého území.
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