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Úvod 
Návrh silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 je zadána k ověření územní průchodnosti 
navrhovaných komunikací a potřebnosti propojení. Ověří možnosti a navrhované změny v území a měla by 
sloužit dle výsledků zpracování k pořizování územně plánovacích dokumentací měst a obcí dotčených 
akceptovatelnými návrhy. 

Cílem územní studie je prověřit potřebnost a územní průchodnost optimálního propojení R52 a I/53 s dálnicí 
D2, které by na sebe vztáhlo podstatnou část dopravních intenzit, zejména těžkých vozidel. Dále prověřit 
potřebnost a územní průchodnost navázaného západního obchvatu Pohořelic – silnice II. třídy, potřebnost 
mimoúrovňového křížení na D2 Velké Němčice a potřebnost a územní průchodnost navázaného obchvatu 
Hustopečí – silnice II. třídy ve variantě západní a východní. 

1. Stručný popis navrhovaného silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 
Varianta A (červená) 

Silniční propojení R52, I/53 a D2 je ve variantě A navrženo s komfortními parametry s celkovou délkou 
úpravy 13,015 km. Komunikace začíná připojením ve stávající MÚK s R52 (I/53) a končí připojením nové 
MÚK s D2. V trase je navrženo 5 úrovňových křižovatek zajišťujících dopravní obsluhu přilehlých obcí. 
Vzájemná vzdálenost navrhované MÚK Velké Němčice a stávající MÚK Hustopeče je 4,09 km (měřeno od 
konce připojovacího pruhu po začátek odbočovacího pruhu následující křižovatky). To vyhovuje ČSN, kde 
je min. dovolená vzájemná vzdálenost křižovatek na dálnicích 4,0 km. 

Pohořelice (vč. osady Velký Dvůr) 

Začátek úpravy nového silničního propojení je navržen v prostoru MÚK R52 a I/53. Stávající trubkovitá 
mimoúrovňová křižovatka je navržena k přestavbě na deltovitou. Tím bude zajištěna dopravní návaznost 
všemi směry. Trasa přechází přemostěním přes mlýnský náhon, mimoúrovňově kříží účelovou komunikaci 
a silnici III/41622. Úrovňové křížení se silnicí III/41622 nelze navrhnout s ohledem na nedostatečnou 
vzdálenost křižovatek. Dále trasa přechází přemostěním přes místní vodoteč a na hranici s k. ú. Přibice přes 
řeku Jihlavu. 
Směrový návrh – trasa navazuje na přímý úsek silnice I/53 před přemostěním R52 (MÚK). Následně se stáčí 
severovýchodně s použitím kružnicového oblouku o poloměru 1000 m s krajními přechodnicemi délky 
160 m. Na hranici s k. ú. Přibice pokračuje v přímé. 
Výškový návrh vychází z návaznosti na přemostění R52 (MÚK), následně trasa klesá o podélném sklonu 
2,0 %. Pro umožnění mimoúrovňového křížení se silnicí III/41622 trasa opět stoupá ve sklonu 2,0 %. 
Následně trasa klesá o sklonu 0,5 % směrem k hranici s k. ú. Přibice. Lomy nivelety jsou zaobleny 
parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 10 000 a 15 000 m. 

Přibice 

Trasa je vedena severně obce. Na hranici s k. ú. Pohořelice nad Jihlavou přechází přemostěním přes řeku 
Jihlavu. Dále mimoúrovňově kříži dvě účelové komunikace. Západně obce je navržena komunikace 
zajišťující připojení obce přibližně v trase stávající účelové komunikace. Křížení této komunikace s žel. 
vlečkou Vranovice – Pohořelice je uvažováno úrovňové. 
Směrový návrh – trasa navazuje na přímý úsek vycházející z k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. Na hranici s k. ú. 
Vranovice nad Svratkou se stáčí jižně s použitím prostého kružnicového oblouku o poloměru 4 000 m. 
Výškový návrh reaguje na terénní zlom v oblasti Přední žleby. Zde je navrženo stoupání ve sklonu 3,0 % 
s následným pokračováním stoupání ve sklonu 0,7 %. Lomy nivelety jsou zaobleny parabolickými oblouky 
o poloměrech oskulační kružnice 25 000 m. 

Vranovice 

Trasa je vedena severně obce, kde mimoúrovňově kříží výhledovou trasu vysokorychlostní železniční trati, 
účelovou komunikaci a stávající železniční trať č. 250 Brno – Břeclav (– Wien / Bratislava). Severně obce je 
navržena úrovňová křižovatka se stávající silnicí III/41621 zajišťující připojení obcí Vranovice a Přísnotice. 
Směrový návrh – trasa prochází územím o dvou protisměrných obloucích s použitím prostých kružnicových 
oblouků o poloměrech 4 000 a 2 500 m. Délka mezipřímé je 1 156 m. 
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Výškový návrh vychází z přemostění výhledové vysokorychlostní železniční trati, následně klesá podélnými 
sklony 4,5 % a 0,5 % k úrovni stávajícího terénu a přemostění stávající železniční trati č. 250 Brno – Břeclav 
(– Wien / Bratislava). Dále směrem k hranici k. ú. pokračuje klesáním o sklonu 2,0 % na úroveň stávajícího 
terénu. Lomy nivelety jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 7 000, 7 500, 
18 000 a 50 000 m. 

Přísnotice, Uherčice, Nosislav 

Trasa je vedena územím na hranici k. ú. všech tří obcí, kde dvakrát přemosťuje vodoteč Šatavu. Vzhledem 
k tomu, že je trasa navržena lesem ve stopě stávající silnice II/381, je v tomto území navrženo dvakrát 
úrovňové křížení se stávající silnicí II/381. Vzájemná vzdálenost křižovatek vychází 1,049 km, což není 
v souladu s ČSN ani pro silnici II. třídy, ale vzhledem k návaznosti území jsou obě křižovatky nutné. V k. ú. 
Přísnotice se připojuje stávající silnice II/381 do Vranovic (zároveň umožňuje připojení účelové komunikace 
do Přísnotic). V k. ú. Uherčice se připojuje stávající silnice II/381 směrem do Velkých Němčic a zároveň 
silnice III/00220 do Uherčic. 
Směrový návrh – trasa prochází územím o dvou protisměrných obloucích s použitím prostých kružnicových 
oblouků o poloměrech 2 500 a 1 500 m a kružnicového oblouku o poloměru 1 000 m s krajními 
přechodnicemi délky 160 m. Délka mezipřímé je 592 m. Na hranici s k. ú. Velké Němčice pokračuje 
v přímé. 
Výškový návrh vychází z přemostění vodoteče Šatavy a minimálních podélných sklonů 0,5 %. Směrem 
k hranici k. ú pokračuje stoupáním o sklonu 1,0 %. Lomy nivelety jsou zaobleny parabolickými oblouky 
o poloměrech oskulační kružnice 50 000 a 100 000 m. 

Velké Němčice 

Trasa je vedena jižně obce, kde mimoúrovňově kříží několik účelových komunikací a přemosťuje řeku 
Svratku a Křepický potok. Jižně obce je navržena úrovňová křižovatka se stávající silnicí II/425 umožňující 
připojení obce Velké Němčice a města Hustopeče. Silnice II/425 tvoří doprovodnou komunikaci k dálnici 
D2. Konec úpravy komunikace je navržen trubkovitou mimoúrovňovou křižovatkou s dálnicí D2 se stejnou 
orientací jako sousední MÚK Hustopeče. 
Směrový návrh – trasa se stáčí severovýchodně k dálnici D2 s použitím prostého kružnicového oblouku 
o poloměru 3000 m. Na dálnici D2 (MÚK) je trasa vedena v přímé kolmo na osu dálnice. 
Výškový návrh trasy o podélných sklonech 1,0 a 0,5 % vychází z přemostění řeky Svratky a několika 
účelových komunikací. Směrem k dálnici D2 niveleta kopíruje stávající terén o sklonu 3,0 %. Lomy nivelety 
jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 23 000 a 40 000 m. 

Varianta B (modrá) 

Silniční propojení R52, I/53 a D2 je ve variantě B navrženo s celkovou délkou úpravy 13,24 km. 
Komunikace začíná připojením ve stávající MÚK s R52 (I/53) a končí připojením nové MÚK s D2. V trase 
je navrženo 5 úrovňových křižovatek zajišťujících dopravní obsluhu přilehlých obcí. Vzájemná vzdálenost 
navrhované MÚK Velké Němčice a stávající MÚK Hustopeče je 4,01 km (měřeno od konce připojovacího 
pruhu po začátek odbočovacího pruhu následující křižovatky). To vyhovuje ČSN, kde je max. dovolená 
vzájemná vzdálenost křižovatek na dálnicích 4,0 km. 

Pohořelice (vč. osady Velký Dvůr) 

Začátek úpravy nového silničního propojení je navržen v prostoru MÚK R52 a I/53. Stávající trubkovitá 
mimoúrovňová křižovatka je navržena k přestavbě na deltovitou. Tím bude zajištěna dopravní návaznost 
všemi směry. Trasa se přimyká severně k železniční vlečce Vranovice – Pohořelice, přechází přemostěním 
přes mlýnský náhon, mimoúrovňově kříží účelovou komunikaci a silnici III/41622. Úrovňové křížení se 
silnicí III/41622 nelze navrhnout s ohledem na nedostatečnou vzdálenost křižovatek. Dále trasa přechází 
přemostěním přes místní vodoteč a na hranici s k. ú. Přibice přes řeku Jihlavu. 
Směrový návrh – trasa navazuje na přímý úsek silnice I/53 před přemostěním R52 (MÚK). Následně se stáčí 
severovýchodně s použitím kružnicového oblouku o poloměru 1 000 m s krajními přechodnicemi délky 
160 m. Na hranici s k. ú. Přibice pokračuje v protisměrném oblouku o poloměru 1 000 m s krajními 
přechodnicemi délky 160 m. 
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Výškový návrh vychází z návaznosti na přemostění R52 (MÚK), následně trasa klesá o podélném sklonu 
2,0 %. Pro umožnění mimoúrovňového křížení se silnicí III/41622 trasa opět stoupá ve sklonu 3,0 %. 
Následně trasa klesá o sklonu 0,5 % směrem k hranici s k. ú. Přibice. Lomy nivelety jsou zaobleny 
parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 5 000, 7 000 a 35 000 m. 

Přibice 

Trasa je vedena severně obce. Na hranici s k. ú. Pohořelice přechází přemostěním přes řeku Jihlavu. Dále 
mimoúrovňově kříži dvě účelové komunikace. Východně obce je navržena komunikace zajišťující připojení 
obce. Křížení této komunikace s železniční tratí Vranovice – Pohořelice je uvažováno úrovňové. 
Směrový návrh – trasa navazuje na směrový oblouk vycházející z k. ú. Pohořelice na Jihlavou. Na hranici 
s k. ú. Vranovice nad Svratkou pokračuje v protisměrném oblouku o poloměru 2 000 m s krajními 
přechodnicemi délky 290 m. 
Výškový návrh reaguje na terénní zlom v oblasti Přední žleby. Zde je navrženo stoupání ve sklonu 3,0 % 
s následným pokračováním stoupání ve sklonu 0,7 %. Lomy nivelety jsou zaobleny parabolickými oblouky 
o poloměrech oskulační kružnice 15 000 a 20 000 m. 

Vranovice 

Trasa je vedena severně obce, kde mimoúrovňově kříží výhledovou trasu vysokorychlostní železniční trati, 
účelovou komunikaci a stávající železniční trať č. 250 Brno – Břeclav (– Wien / Bratislava). Severně obce je 
navržena úrovňová křižovatka se stávající silnicí III/41621 zajišťující připojení obcí Vranovice a Přísnotice. 
Směrový návrh – trasa navazuje na směrový oblouk vycházející z k. ú. Přibice a pokračuje protisměrným 
obloukem s použitím prostého kružnicového oblouku o poloměru 3 000 m. Délka mezipřímé je 883 m. 
Výškový návrh vychází z přemostění výhledové vysokorychlostní železniční trati, následně klesá podélnými 
sklony 4,5 % a 0,5 % k přemostění stávající železniční trati č. 250 Brno – Břeclav (– Wien / Bratislava). 
Dále směrem k hranici k. ú. pokračuje klesáním o sklonu 2,0% na úroveň stávajícího terénu. Lomy nivelety 
jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 7 000, 8 000, 25 000 a 30 000 m. 

Přísnotice, Uherčice, Nosislav 

Trasa je vedena územím na hranici k. ú. všech tří obcí, kde dvakrát přemosťuje vodoteč Šatavu. Vzhledem 
k tomu, že je trasa navržena lesem ve stopě stávající silnice II/381, je v tomto území navrženo dvakrát 
úrovňové křížení se stávající silnicí II/381. Vzájemná vzdálenost křižovatek vychází 1,693 km, což vyhovuje 
požadavkům pro silnici II. třídy, ale není v souladu s ČSN pro silnici I. třídy. Vzhledem k návaznosti území 
jsou obě křižovatky nutné. V k. ú. Přísnotice se připojuje stávající silnice II/381 do Vranovic (zároveň 
umožňuje připojení účelové komunikace do Přísnotic). V k. ú. Velké Němčice se připojuje stávající silnice 
II/381 směrem do Velkých Němčic a zároveň silnice III/00220 do Uherčic. 
Směrový návrh – trasa prochází územím o dvou protisměrných obloucích s použitím prostých kružnicových 
oblouků o poloměrech 5 000 a 1 500 m a kružnicového oblouku o poloměru 700 m s krajními přechodnicemi 
délky 136 m. Délka mezipřímé je 453 m. Na hranici s k. ú. Velké Němčice pokračuje protisměrným 
obloukem o poloměru 1 100 m s krajní přechodnicí délky 170 m. 
Výškový návrh vychází z přemostění vodoteče Šatavy a minimálních podélných sklonů 0,5 %. Lomy 
nivelety jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 50 000 a 105 000 m. 

Velké Němčice 

Trasa je vedena jižně obce, kde mimoúrovňově kříží několik účelových komunikací a přemosťuje řeku 
Svratku a Křepický potok. Při hranici s k. ú. Přísnotice se připojuje stávající silnice II/381 směrem do 
Velkých Němčic a zároveň silnice III/00220 do Uherčic. Jižně obce je navržena úrovňová křižovatka se 
stávající silnicí II/425 umožňující připojení obce Velké Němčice a města Hustopeče. Silnice II/425 tvoří 
doprovodnou komunikaci k dálnici D2. Vzájemná vzdálenost křižovatek vychází 1,748 km, což vyhovuje 
požadavkům pro silnici II. třídy, ale není v souladu s ČSN pro silnici I. třídy. Vzhledem k návaznosti území 
jsou obě křižovatky nutné. Konec úpravy komunikace je navržen trubkovitou mimoúrovňovou křižovatkou 
s dálnicí D2 s opačnou orientací než sousední MÚK Hustopeče. Účelová komunikace, která se nachází 
v místě MÚK s dálnicí D2 je navržena k přeložení s přemostěním dálnice severně od MÚK. 
Směrový návrh – trasa se stáčí severovýchodně k dálnici D2 s použitím prostého kružnicového oblouku 
o poloměru 3000 m. Na dálnici D2 (MÚK) je trasa vedena v přímé kolmo na osu dálnice. 
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Výškový návrh trasy o minimálních podélných sklonech 0,5 % vychází z přemostění řeky Svratky a několika 
účelových komunikací. Směrem k dálnici D2 niveleta kopíruje stávající terén o sklonu 3,0 %. Lomy nivelety 
jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 22 000 a 73 000 m. 

Návrhové parametry 

Pro uvažovanou výhledovou dopravní zátěž silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 (max. 7 200 
voz./24 hod.) je dle ČSN 736101/Z1 tab. 5 navržena návrhová kategorie S 9,5. Tato kategorie vyhovuje 
v požadované kvalitě dopravy pro silnice II. třídy – stupeň D (hustota dopravy max. 30 voz./km) až do výše 
cca 10 000 voz./24 hod. (případně pro silnice I. třídy – stupeň C – D (hustota dopravy max. 25 voz./km) až 
do výše cca 8 000 voz./24 hod). Pro uvažovanou výhledovou dopravní zátěž tak bude úroveň kvality dopravy 
odpovídat vyšším stupňům než je požadovaná. 
Návrhová rychlost se na silnicích volí v rozsahu 30 až 100 km/h na základě rozboru konkrétních územních, 
klimatických, geologických a dalších podmínek, jakož i technicko-ekonomických ukazatelů. V případě 
navrhovaného silničního propojení jsou pro určení návrhové rychlosti rozhodující především územní 
podmínky. Území lze považovat za rovinaté až mírně zvlněné, kde přirozené sklony terénu zpravidla 
nepřevyšují 5 %. Dle ČSN 736101/Z1 tab. 9 byla zvolena pro návrhovou kategorii S 9,5 návrhová rychlost 
80 km/h. 

2. Údaje o současném stavu životního prostředí v zájmovém území  

2.1. Informace o současném stavu životního prostředí  

Řešené území je vymezeno navrhovanými variantami silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2, 
které se dotýkají katastrálních území Pohořelice, Přibice, Vranovice, Přísnotice, Uherčice, Nosislav, Velké 
Němčice.  

2.1.1. Přírodní podmínky 

2.1.1.1. Geologické podmínky 

Geologické podloží území budují neogenní sedimenty, převážně vápnité jíly s polohami písků, které 
vystupují na povrch jen ojediněle na krátkých svazích. Nivy vyplňují nivní holocenní hlinité, písčité 
a štěrkovité sedimenty nižšího a vyššího stupně. V depresích v nivách jsou ostrůvky slatin, rašelin 
a hnilokalů. Rozsáhlé plochy v území tvoří akumulace štěrků a písků pleistocenních teras. Na jejich okrajích 
jsou sedimenty výplavových kuželů. Vyskytují se i pleistocenní váté písky. Omezeně i hlinité až hlinito 
kamenité svahové sedimenty.  

2.1.1.2. Geomorfologické podmínky 

Podle regionálního členění reliéfu ČR (Demek J., Mackovčin P. a kol., 2006) leží téměř celé řešené území 
v geomorfologickém celku Dyjsko-svratecký úval. Východní okraj řešeného území zasahuje do 
geomorfologického celku Ždánický les. Podrobnější členění je uvedeno níže. 

Celek 
Podcelek 

Okrsek 
-------------------------------------------------------------------------- 
VIIIA-1 Dyjsko-svratecký úval  

VIIIA-1B Drnholecká pahorkatina  
VIIIA-1B-2Olbramovická pahorkatina  

VIIIA-1C Dyjsko-svratecká niva  

VIIIA-1E Rajhradská pahorkatina  
VIIIA-1E-3Ivaňská plošina  

VIIIA-1F Pracká pahorkatina  
VIIIA-1F-4Uherčická sníženina  

IXB-1 Ždánický les  
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IXB-1B Boleradická vrchovina  
IXB-1B-2Divácká vrchovina  

2.1.1.3. Klima 

Podle Mapy klimatických oblastí 1 : 500 000 (Quitt E., 1975) náleží celé řešené území do teplé klimatické 
oblasti T4. 

Klimatická oblast T4 má velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, 
s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním 
sněhové pokrývky. 

Klimatické charakteristiky oblasti T4 
počet letních dnů  60 – 70 

počet dnů s průměrnou teplotou 10oC a více  170 – 180 

počet mrazových dnů  100 – 110 

počet ledových dnů  30 – 40 

průměrná teplota: v lednu  −2 – −3oC 

    v červenci  19 – 20oC 

    v dubnu  9 – 10oC 

    v říjnu  9 – 10oC 

průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více  80 – 90 

srážkový úhrn: ve vegetačním období  300 – 350 mm 

    v zimním období  200 – 300 mm 

průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou  40 – 50 

počet dnů zamračených  110 – 120 

počet dnů jasných  50 – 60 

2.1.1.4. Půdní pokryv 

Výskyt půdních typů je vázán na mateřskou horninu a pokryv zvětralin. Výskyt půd je zároveň značně 
ovlivněn reliéfem a hydrickým režimem. V půdním pokryvu plošně převažují glejové fluvizemě na nivních 
bezkarbonátových sedimentech a černozemě arenické na zahliněných štercích, spraších či prachovicích 
terasových štěrků. Na východním okraji zájmového území se vyskytují typické černozemě na spraších 
a hlinitých svahovinách.  

2.1.2. Současný stav složek životního prostředí 

2.1.2.1. Ovzduší  

Kvalita ovzduší je ovlivňována zejména průmyslovou a zemědělskou výrobou, provozem na komunikacích 
a způsobem vytápění. Předpisem, který stanoví podmínky ochrany ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší.  

Škodliviny v ovzduší 
Níže jsou uvedeny pětileté roční průměry z let 2009 – 2013, zdroj Český hydrometeorologický ústav. Mapy 
jsou zobrazeny v síti 1 × 1 km.(i) 
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Arsen – As, ng.m−3 

 

Benzo(a)pyren – BaP, ng.m−3 

 

Benzen –BZN, µg.m−3 

 

Kadmium – Cd, ng.m−3 

 

 

Nikl – Ni, ng.m−3 
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Oxid dusičitý – NO2, µg.m−3

  

 

Olovo – Pb, ng.m−3 

 
Polétavý prach - PM 10, µg.m−3 
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Polétavý prach – PM10-m36, µg.m−3 – průměr nejvyšší 24 hodinové koncentrace v roce 

 

Polétavý prach – PM 2,5, µg.m−3 

 

Oxid siřičitý – SO2, µg.m−3– nejvyšší 24 hodinová koncentrace 

 

ŠKODLIVINY V OVZDUŠÍ – IMISNÍ LIMITY 
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení 
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m−3 24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m−3 3 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m−3 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m−3 0 

Oxid uhelnatý maximální denní osmihodinový průměr 10 mg.m−3 0 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m−3 0 

Částice PM10 24 hodin 50 µg.m−3 35 

ČásticePM10 1 kalendářní rok 40 µg.m−3 0 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 µg.m−3 0 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m−3 0 
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2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Oxid siřičitý kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března) 20 µg.m−3 

Oxidy dusíku 1 kalendářní rok 30 µg.m−3 

3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Arsen 1 kalendářní rok 6 ng.m−3 

Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng.m−3 

Nikl 1 kalendářní rok 20 ng.m−3 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m−3 

4. Imisní limity pro troposférický ozon 
Účel vyhlášení Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení 

Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový průměr 120 µg.m−3 25 

Ochrana vegetace AOT40 18000 µg.m−3.h 0 

Z uvedených údajů vyplývá, že ovzduší není na dobré úrovni a některé limity jsou překračovány – 
benzo(a)pyrenu, tuhé částice PM10, oxid siřičitý.  

Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh posuzované 
koncepce, se stávající zátěží oxidem siřičitým SO2, tuhými látkami frakce PM2,5 a benzo(a)pyrenem. 
Hlavními zdroji znečištění ovzduší je doprava (primární emise, resuspenze, otěry, koroze) a prašnost z těžby, 
větrné eroze. Přispívají i malé zdroje (emise ze spalování fosilních a jiných paliv, zemního plynu, 
vznětových motorů atd.), také dálkový přenos z Brněnské aglomerace se projevuje na znečištění ovzduší. 

Větší výskyt znečišťujících látek pochází výroby a z dopravy s intenzivním provozem.  
Pro šíření znečišťujících látek jsou podstatné zejména dva meteorologické parametry – směr a rychlost větru 
a vertikální teplotní zvrstvení atmosféry. Rozptyl znečišťujících látek souvisí s teplotním zvrstvením, protože 
čím labilnější je zvrstvení, tím větší turbulence a lepší rozptyl znečišťujících látek a naopak. Vzhledem 
k poloze sídla a charakteru aktivního povrchu na k.ú. nelze předpokládat vytváření významných inverzí a tím 
zvýšení akumulace škodlivých látek v ovzduší.  

Hluk 
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienické limity včetně limitů pro 
chráněné venkovní prostory stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). Chráněným 
venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou využívány k rekreaci, sportu, léčení 
a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným 
venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro 
školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Rekreace 
zahrnuje i využívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího 
s vlastnictvím, nájmem resp. podnájmem bytového či rodinného domu nebo bytu v nich. 

V chráněných vnitřních prostorech staveb by mělo být dosaženo max. intenzity hluku 40 dB ve dne, resp. 30 
dB v noci. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku (hygienické limity) v chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru staveb jsou (v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací) následující: 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu 
a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 
se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 
k nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce −12 dB. V případě hluku s tónovými 
složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně 
informačním charakterem se přičte další korekce −5 dB.  

Rozbor hlukové situace 
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Negativní účinky intenzity dopravy a hluku propojení R52 – D2 
Na silnici II/381 v katastrálním území obcí Přibice, Vranovice a Velké Němčice byla sčítána intenzita 
dopravy naposled v roce 2010. V roce 2014 byl zpracován dokument „Zhodnocení potenciálu území 
a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje“, UAD-studio spol. s.r.o. červen 2014. Odtud jsou 
převzaty předpokládané výhledové hodnoty intenzity dopravy na silniční síti pro rok 2035+.  

Orientační hlukové zatížení dopravního koridoru pro navrženou trasu I/53, která bude propojením R52 a D2 
je spočítáno dle úvahy zpracovatele „Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s D2“, 
a předpokladu, že dojde ke snížení intenzity dopravy na stávající trase II/381 na 1/3.  

Stávající silnice II/381 bude po realizaci navržené trasy I/53, která propojí R52 s D2 převedena mezi silnice 
III. t řídy pod číslem III/39611, jako pokračování její trasy od křižovatky s I/53 jižně Pohořelic. 

Orientační posouzení dopadů hluku na řešené území umožní posoudit vliv realizace navržené trasy na 
přilehlé území, zejména zastavěné území obcí. 

Intenzita dopravy vozidel /24 hodin  

Silnice, úsek rok vozidel/24hod. Úsek sčítání 
II/381 6-4540 2010 1717 vyúst. z I/52 – zaúst. do III/41622 

 2035 3600  
    

             6-4530 2010 2059 zaúst. III/41622 – × s 41621 ve Vranovicích 
 2035 4200  

             6-4520 2010 1869 × s 41621 ve Vranovicích – hr. okr. Brno-venkov – 
Břeclav 

 2035 3600  
               6-4529 2010 1869 hr. okr. Brno-venkov – Břeclav – × s II/425 
 2030 3200  
               6-4510 2010 1605 × s II/425 – vyúst. do II/420 do Hustopečí 
 2030 3000  

Výpočet hluku pro rok 2035+, propojení R52 – D2 ve stavající trase silnice II/381  

II/381 stanoviště 6-4540 – úsek vyúst. z I/52 – zaúst. do III/41622 (západně Přibic) 

Intenzity dopravy – celoroční průměr rok 2035+ 

I NA24 I OA24 I 24 
800 2800 3600 

Výpočet hladiny akustického tlaku – vstupní hodnoty r. 2035+ 
          noc 

I OAn I NAn nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 
473 112 14 59 22 45 

den 
I OAd I NAd ndNa=I n/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 
2327 688 43 145 22 45 

Faktory F 2035+ 

F1 F2 F3 
den noc 1 1 

I  OAd voz/hod I  NAd voz/hod I  OAn voz/hod I  NAn voz/hod   

145 43 59 14   

L v zastavěné části katastru obce pro rok 2035+ 

L x dB(A) L x dB(A) 
Den Noc 

Y U Y U 
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64,0 1 59,3 1 
50 15,0 40 20,3 
55 10,0 45 15,3 
60 5,0 50 10,3 
70 0 60 5,3 

Přípustné hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle novely nařízení vlády č. 272/2011 

Den Noc 
L aeQ  = 50 B(A) LAeQ  = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m Ln dB(A) pásmo v m 
50 70 40 140 
55 20 45 75 
60 10 50 25 
70 0 60 0 

Orientační propočet je posouzen pro pohltivý terén mimo zastavěné území obce Přibice. 

Orientační hygienický limit pro denní dobu 60 dB (A) bude dosažen ve vzdálenosti cca 10 m a pro noční 
dobu 50 dB(A) ve vzdálenosti 25 m od osy silnice. 

Přilehlá zástavba v tomto sledovaném úseku je průmyslového charakteru, většinou i jednostranná, a tedy není 
nutno ji sledovat. Uvádíme ji jen pro orientaci a komplexnost posuzování hlukového zatížení v území.  

V úseku křížení a blízké vedení II/381 a železniční trati Vranovice – Pohořelice, bude hluk ze silniční 
a železniční dopravy v souběhu a bude nutno posoudit, nejlépe změřit hlukové zatížení v místě křížení. 
Výsledné hlukové zatížení v místě křížení bude podstatně vyšší a je zde možnost vzniku impulsního 
a vysokofrekvenčního hluku z provozu vlakových souprav.  

II/381 stanoviště 6-4530 – úsek zaúst. III/41622 – x s 41621 ve Vranovicích 

Intenzity dopravy – celoroční průměr rok 2035+ 

I NA24 I OA24 I 24 
800 3400 4200 

Výpočet hladiny akustického tlaku – vstupní hodnoty r. 2035+ 
          noc 

I OAn I NAn nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 
473 88 11 59 19 45 

den 
I OAd I NAd ndNa=I n/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 
2927 712 45 183 19 45 

Faktory F 2035+ 

F1 F2 F3 
Den Noc 1 1 

I  OAd voz/hod I  NAd voz/hod I  OAn voz/hod I  NAn voz/hod   

183 45 59 11   

L x v zastavěné části katastru obce pro rok 2035+ 

L x dB(A) L x dB(A) 
Den Noc 

Y U Y U 
64,4 1 58,6 1 
50 15,4 40 19,6 
55 10,4 45 14,6 
60 5,4 50 9,6 
70 0 60 4,6 
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Přípustné hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle novely nařízení vlády č. 272/2011 

Den Noc 
L aeQ  = 50 B(A) LAeQ  = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m Ln dB(A) pásmo v m 
50 220 40 435 
55 85 45 180 
60 30 50 75 
70 0 60 25 

Orientační propočet je posouzen pro odrazivý terén v částečně zastavěném území obce Přibice a Vranovice. 
Orientacní hygienický limit pro denní dobu 60 dB(A) bude dosažen ve vzdálenosti cca 30 m a pro noční dobu 
50 dB(A) ve vzdálenosti 75 m od osy silnice. 

Přilehlá zástavba bude orientačně zatížena 65 dB(A) ve dne a 60 – 65 dB(A) v noci, bez posouzení vlivu 
přilehlé zástavby, která hlukové zatížení ještě zvýší o cca 3 – 5 dB(A) dle způsobu zastavění a vzdálenosti od 
zdroje hluku. 

V úseku křížení II/381 s železniční tratí Brno – Břeclav bude hluk ze silniční a železniční dopravy v souběhu 
a bude nutno posoudit, nejlépe změřit, hlukové zatížení v místě křížení. Výsledné hlukové zatížení v místě 
křížení bude podstatně vyšší a je zde možnost vzniku impulsního a vysokofrekvenčního hluku z provozu 
vlakových souprav. 

II/381 stanoviště 6-4520 – úsek × s 41621 ve Vranovicích – hr. okr. Brno-venkov – Břeclav 

Intenzity dopravy – celoroční průměr rok 2035+ 

I NA24 I OA24 I 24 
700 2900 3600 

Výpočet hladiny akustického tlaku – vstupní hodnoty r. 2035+ 
noc 
I OAn I NAn nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 
403 77 10 50 19 45 

den 
I OAd I NAd ndNa=I n/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 
2497 623 39 156 19 45 

Faktory F 2035+ 

F1 F2 F3 
Den Noc 1 1 

I  OAd voz/hod I  NAd voz/hod I  OAn voz/hod I  NAn voz/hod   

156 39 50 10   

Lx v zastavěné části katastru obce pro rok 2035+ 

L x dB(A) L x dB(A) 
Den Noc 

Y U Y U 
63,7 1 58,1 1 
50 14,7 40 19,1 
55 9,7 45 14,1 
60 4,7 50 9,1 
70 0 60 4,1 

Přípustné hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle novely nařízení vlády č. 272/2011 

Den Noc 
L aeQ = 50 B(A) LAeQ = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m Ln dB(A) pásmo v m 
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50 190 40 400 
55 70 45 180 
60 30 50 65 
70 0 60 20 

Orientační propočet je posouzen pro odrazivý terén v částečně zastavěném území obce Vranovice. Orientační 
hygienický limit pro denní dobu 60 dB(A) bude dosažen ve vzdálenosti cca 30 m a pro noční dobu 50 dB(A) 
ve vzdálenosti 65 m od osy silnice. 

Přilehlá zástavba bude orientačně zatížena 65 dB(A) ve dne a 65 – 70 dB(A) v noci, bez posouzení vlivu 
přilehlé zástavby, která hlukové zatížení ještě zvýší o cca 3 – 5 dB(A) dle způsobu zastavění a vzdálenosti od 
zdroje hluku. 

II/381 stanoviště 6-4529 – úsek hr. okr. Brno-venkov – Břeclav – × s II/425 

Intenzity dopravy – celoroční průměr rok 2035+ 

I NA24 I OA24 I 24 
800 2400 3200 

Výpočet hladiny akustického tlaku – vstupní hodnoty r. 2035+ 
          noc 

I OAn I NAn nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 
478 136 17 60 25 45 

den 
I OAd I NAd ndNa=I n/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 
1922 664 42 120 25 45 

Faktory  F 2035+ 

F1 F2 F3 
Den Noc 1 1 

I  OAd voz/hod I  NAd voz/hod I  OAn voz/hod I  NAn voz/hod   

120 42 60 17   

L x mimo zastavěné části katastru obce pro rok 2035+ 

L x dB(A) L x dB(A) 
Den Noc 

Y U Y U 
63,7 1 60,0 1 
50 14,7 40 21,0 
55 9,7 45 16,1 
60 4,7 50 11,1 
70 0 60 6,1 

Přípustné hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle novely nařízení vlády č. 272/2011 

Den Noc 
L aeQ = 50 B(A) LAeQ = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m Ln dB(A) pásmo v m 
50 175 40 470 
55 75 45 245 
60 25 50 100 
70 0 60 35 

Orientační propočet je posouzen pro odrazivý terén v zastavěném území obce Velké Němčice. Orientační 
hygienický limit pro denní dobu 60 dB(A) bude dosažen ve vzdálenosti cca 25 m a pro noční dobu 50 dB(A) 
ve vzdálenosti 100 m od osy silnice. 
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Přilehlá zástavba bude orientačně zatížena 65 dB(A) ve dne a 65 dB(A) v noci, bez posouzení vlivu přilehlé 
zástavby, která hlukové zatížení ještě zvýší o cca 3 – 5 dB(A) dle způsobu zastavění a vzdálenosti od zdroje 
hluku. 

II/381 stanoviště – 6-4510 – úsek × s II/425 – vyúst. do II/420 do Hustopečí  

Intenzity dopravy – celoroční průměr rok 2035+ 

I NA24 I OA24 I 24 
300 2700 3000 

Výpočet hladiny akustického tlaku – vstupní hodnoty r. 2035+ 
          noc 

I OAn I Nan nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 

132 6 1 17 10 45 

den 
I OAd I NAd ndNa=I n/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 

2568 294 18 161 10 45 

Faktory F 2035+ 

F1 F2 F3 
Den Noc 1 1 

I  OAd voz/hod I  NAd voz/hod I  OAn voz/hod I  NAn voz/hod   

161 18 17 1   

Lx mimo zastavěné části katastru obce pro rok 2035+ 

L x dB(A) L x dB(A) 
Den Noc 

Y U Y U 
61,5 1 50,4 1 
50 12,5 40 11,4 
55 7,5 45 5,4 
60 2,5 50 0,4 
70 0 60 0 

Přípustné hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle novely nařízení vlády č. 272/2011 

Den Noc 
L aeQ = 50 B(A) LAeQ = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m Ln dB(A) pásmo v m 
50 130 40 110 
55 55 45 30 
60 15 50 7,5 
70 0 60 0 

Orientační propočet je posouzen pro odrazivý terén v zastavěném území obce Velké Němčice. Hygienický 
limit pro denní dobu 60 dB (A) bude dosažen ve vzdálenosti cca 15 m a pro noční dobu 50 dB(A) ve 
vzdálenosti 7,5 m od osy silnice. 

Přilehlá zástavba ve Velkých Němčicích bude orientačně zatížena 62 dB(A) ve dne a 50 dB(A) v noci, bez 
posouzení vlivu přilehlé zástavby, která hlukové zatížení může zvýšit o cca 3 – 5 dB(A) dle způsobu 
zastavění a vzdálenosti od zdroje hluku. 

Vzhledem k blízkosti trasy D2 je možné zvýšení hlukové hladiny z provozu na D2.  

Výpočet hluku v případě realizace propojení I/53 – R52 – D2 
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Dle Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 vypracované Urbanistickým 
střediskem předpokládáme, v souladu s touto studií, snížení intenzity dopravy na silnici III/39611 (nyní 
II/381), na 1/3 předpokládaných hodnot pro rok 2035.  

III/39611 (nyní II/381) stanoviště 6-4530 – úsek zaúst. III/41622 – × s 41621 ve Vranovicích 

Intenzity dopravy – celoroční průměr rok 2035+ 

I NA24 I OA24 I 24 
267 1133 1400 

Výpočet hladiny akustického tlaku – vstupní hodnoty r. 2035+ 
          noc 

I OAn I Nan nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 
157 29 4 20 19 45 

den 
I OAd I NAd ndNa=I n/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 
976 238 15 61 19 45 

Faktory F 2035+ 

F1 F2 F3 
Den Noc 1 1 

I  OAd voz/hod I  NAd voz/hod I  OAn voz/hod I  NAn voz/hod   

61 15 20 4   

Lx v zastavěné části katastru obce pro rok 2035+ 

L x dB(A) L x dB(A) 
Den Noc 

Y U Y U 
55,6 1 50,1 1 
50 6,6 40 11,1 
55 1,6 45 6,1 
60 0 50 1,1 
70 0 60 0 

Přípustné hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle novely nařízení vlády č. 272/2011 

Den Noc 
L aeQ = 50 B(A) LAeQ = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m Ln dB(A) pásmo v m 
50 40 40 95 
55 10 45 35 
60 0 50 10 
70 0 60 0 

Orientační propočet je posouzen pro odrazivý terén v zastavěném území obce Přibice a Vranovice. Orientační 
hygienický limit pro denní dobu 60 dB (A) nebude dosažen a pro noční dobu 50 dB(A) ve vzdálenosti 10 m 
od osy silnice. 

Přilehlá zástavba nebude orientačně zatížena ve dne a v noci bude zatížena 51 dB(A), bez posouzení vlivu 
přilehlé zástavby, která hlukové zatížení ještě zvýší o cca 3 – 5 dB(A) dle způsobu zastavění a vzdálenosti od 
zdroje hluku. 

V úseku křížení III/39611 (dříve II/381) s železniční tratí Brno – Břeclav bude hluk ze silniční a železniční 
dopravy v souběhu a bude nutno posoudit, nejlépe změřit hlukové zatížení v místě křížení. Výsledné hlukové 
zatížení v místě křížení bude podstatně vyšší a je zde možnost vzniku impulsního a vysokofrekvenčního 
hluku z provozu vlakových souprav. 

Rovněž hluk z provozu trati Vranovice – Pohořelice částečně ovlivní hladinu hluku na silnicci III/39611 
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(dříve II/381). 

III/39611 (nyní II/381) stanoviště 6-4529 – úsek hr. okr. Brno-venkov – Břeclav – × s II/425 

Intenzity dopravy – celoroční průměr rok 2035+ 

I NA24 I OA24 I 24 
267 800 1067 

Výpočet hladiny akustického tlaku – vstupní hodnoty r. 2035+ 
          noc 

I OAn I NAn nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 

159 45 6 20 25 45 

den 
I OAd I NAd ndNa=I n/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 

641 222 14 40 25 45 

Faktory F 2035+ 

F1 F2 F3 
Den Noc 1 1 

I  OAd voz/hod I  NAd voz/hod I  OAn voz/hod I  NAn voz/hod   

40 14 20 6   

Lx mimo zastavěné části katastru obce pro rok 2035+ 

L x dB(A) L x dB(A) 
Den Noc 

Y U Y U 
55,0 1 51,4 1 
50 6,0 40 12,4 
55 1,0 45 7,4 
60 0 50 2,4 
70 0 60 0 

Přípustné hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle novely nařízení vlády č. 272/2011 

Den Noc 
L aeQ = 50 B(A) LAeQ = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m Ln dB(A) pásmo v m 
50 30 40 110 
55 7,5 45 45 
60 0 50 15 
70 0 60 0 

Orientační propočet je posouzen pro odrazivý terén v zastavěném území obce Velké Němčice. Orientační 
hygienický limit pro denní dobu 60 dB(A) nebude dosažen a pro noční dobu 50 dB(A) bude dosaženo ve 
vzdálenosti 15 m od osy silnice. 

Přilehlá zástavba nebude orientačně zatížena hlukem ve dne a v noci bude zatížena 52 dB(A), bez posouzení 
vlivu přilehlé zástavby, která hlukové zatížení ještě zvýší o cca 3 – 5 dB(A) dle způsobu zastavění 
a vzdálenosti od zdroje hluku. 

II/39611 (nyní II/381) stanoviště – 6-4510 – úsek × s II/425 – vyúst. do II/420 do Hustopečí  

Intenzity dopravy – celoroční průměr rok 2035+ 

I NA24 I OA24 I 24 
100 900 1000 
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Výpočet hladiny akustického tlaku – vstupní hodnoty r. 2035+ 
          noc 

I OAn I NAn nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % v km/hod 
44 2 0 6 10 45 

den 
I OAd I NAd ndNa=I n/16 ndOA = In/16 PNA % v km/hod 
856 98 6 54 10 45 

Faktory F 2035+ 

F1 F2 F3 
Den Noc 1 1 

I  OAd voz/hod I  NAd voz/hod I  OAn voz/hod I  NAn voz/hod   

54 6 6 0   

Lx mimo zastavěné části katastru obce pro rok 2035+ 

L x dB(A) L x dB(A) 
Den noc 

Y U Y U 
52,8 1 39,6 1 
50 3,8 40 0,6 
55 0 45 0 
60 0 50 0 
70 0 60 0 

Přípustné hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle novely nařízení vlády č. 272/2011 

Den noc 
L aeQ = 50 B(A) LAeQ = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m Ln dB(A) pásmo v m 
50 20 40 7,5 
55 0 45 0 
60 0 50 0 
70 0 60 0 

Orientační propočet je posouzen pro odrazivý terén v zastavěném území obce Velké Němčice. 

Hygienický limit pro denní dobu 60 dB(A) a pro noční dobu 50 dB(A) nebude dosažen.  

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ 

Trasa silnice II/381 ve stávající poloze  
Slabé stránky Silné stránky 

Ve všech třech obcích hlukové zatížení nad přípustnou 
hranici: 

Přibice – hlukové zatížení přilehlé zástavby ve dne 65 
dB(A), v noci 65 dB(A) + korekce na přilehlou zástavbu 
3 – 5 dB(A); 
Vranovice - hlukové zatížení přilehlé zástavby ve dne 65 
dB(A), v noci 65 dB(A) po křižovatku s III/41621; 
hlukové zatížení přilehlé zástavby po křižovatku s 
II/425, ve dne 65 dB(A), v noci 60 dB(A) 
+ korekce na přilehlou zástavbu 3 – 5 dB(A); 
Velké Němčice – hlukové zatížení přilehlé zástavby po 
křižovatku s II/425 ve dne 65 dB(A), v noci 62 dB(A); 

Náklady pouze na opravy a rekonstrukci 
stávající trasy II/381. 
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hlukové zatížení přilehlé zástavby po křižovatku s 
II/420, ve dne 63 dB(A), v noci 58 dB(A) 
+ korekce na přilehlou zástavbu 3 – 5,7 dB(A). 

Nemožnost řešení dopravních závad ve směrovém 
vedení silnice kompaktní zástavbou v obcích Přibice, 
Vranovice, Velké Němčice. 

 

Nemožnost protihlukových opatření v zastavěných 
částech obcí. 

 

Intenzita dopravy na silnicích II/416, II/420, II/425 
a I/40 nebude ovlivněna, nedojde k odlivu dopravy na 
novou trasu I/53. 

 

Trasa silnice III/39611 (nyní II/381) po realizaci nové trasy silnice I/53 - MÚK na D2  
Slabé stránky Silné stránky 

Náklady na stavbu silnice I/53 v délce 14,2 km 
v kategorii S 9,5 

Zklidnění dopravy v obcích: 

Přibice – hlukové zatížení přilehlé zástavby ve dne 57 
dB(A), v noci 51 dB(A) + korekce na přilehlou 
zástavbu 3 – 5 dB(A); 
Vranovice – hlukové zatížení přilehlé zástavby ve dne 
57 dB(A), v noci 51 dB(A) po křižovatku s III/41621; 
hlukové zatížení přilehlé zástavby po křižovatku s 
II/425, ve dne 56 dB(A), v noci 52 dB(A) 
+ korekce na přilehlou zástavbu 3 – 5 dB(A). 
Velké Němčice - hlukové zatížení přilehlé zástavby 
po křižovatku s II/425 ve dne 56 dB(A), v noci 52 
dB(A); 
hlukové zatížení přilehlé zástavby po křižovatku s 
II/420, ve dne 54 dB(A), v noci 41 dB(A) 
+ korekce na přilehlou zástavbu 3 – 5,7 dB(A). 

Přemostění řeky Jihlavy a Svratky, vodních toků 
Mlýnský náhon, Křepický potok, Starovický 
potok. 

Zklidnění dopravy v zastavěné části obcí Přibice, 
Vranovice, Velké Němčice. 

Mimoúrovňové křížení železniční trati Brno – 
Břeclav. 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v průjezdních úsecích 
obcí Přibice, Vranovice, Velké Němčice. 

Mimoúrovňové křížení s účelovými 
komunikacemi v krajině. 

Zrychlení tranzitní dopravy na nové trase I/53. 

Dobudování MÚK I/53 – R52. 

Vybudování nové MÚK severovýchodně Velkých 
Němčic. 

Mimoúrovňové křížení silnice I/53 s železniční tratí 
Brno – Břeclav. 

Náklady na připojení obce Přibice na I/53. Propojení silnice I/52 na Znojmo s dálnicí D2, které 
sníží intenzitu dopravy na silnicích II/416, II/420, 
II/425 a I/40. 

2.1.2.2. Půda  

Zemědělský půdní fond 
Ukazatelem kvality a úrodnosti půdy jsou třídy ochrany zemědělské půdy. Tyto jednotky vycházejí 
z klasifikace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), kdy kód BPEJ vyjadřuje mimo jiné také 
stupeň třídy ochrany zemědělské půdy (I. – V., kdy nejkvalitnější půdy jsou v I. třídě ochrany).  



 
Vyhodnocení vlivu záměru silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 na životní prostředí 

 

 
LÖW & spol.,s r.o. 
Vranovská 102, 614 00 Brno 

 

22 

 

1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde 
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmíněně zastavitelné. 

3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční 
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. 
výstavbu. 

4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují 
zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfní, 
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro 
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde 
většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných 
území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

V následují tabulce je přehled dotčených BPEJ, pro obě varianty s třídou ochrany ZPF dle vyhlášky 
č. 48/2011 Sb. dle kódu (1. místa) spadá řešené území zčásti do klimatického regionu VT (velmi teplý, 
suchý, průměrná roční teplota 9 - 10 ° C, průměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm, vláhová jistota 0 – 3). 

BPEJ Třída 
ochrany ZPF 

BPEJ Třída 
ochrany ZPF 

BPEJ Třída 
ochrany ZPF 

0.01.00 1 0.06.10 3 0.55.00 4 

0.03.00 1 0.07.00 3 0.56.00 1 

0.04.01 4 0.21.12 5 0.58.00 2 

0.05.01 3 0.21.13 5 0.59.00 3 

0.06.10 2 0.41.77 5 0.60.00 2 

0.06.02 3 0.41.99 5 0.61.00 3 
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V řešeném území se nachází tyto hlavní půdní jednotky: 02, 08, 10, 11, 12, 29, 33, 37, 41, 47 a 59.  

Charakteristika typ ů hlavních půdních jednotek 

HPJ popis 
01 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně 

těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem 
03 Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších s podložím jílů, 

slínů či teras, středně těžké, bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně 
převlhčeným 

04 Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv do 30 cm) 
uložených na píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silně propustné půdy 
s výsušným režimem 

05 Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a fluvizemě 
modální i karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi propustném podloží, 
středně těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách ve vegetačním 
období 

06 Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech, slínech, 
karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním 
horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu 

07 Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické 
pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často 
povrchově periodicky převlhčované 

21 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na 
lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech 

41 Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud 
příznivějšími vláhovými poměry 

55 Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na 
lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné 

56 Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na 
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez 
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skeletu, vláhově příznivé 
58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 

středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé 

59 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry 
nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu 

60 Černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách, 
spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně 
vlhčí 

61 Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, sprašových hlínách, 
spraších, jílech i slínech, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení 

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 

Podle § 3 odst. 1 a) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o pozemky 
s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy; lesní průseky 
a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m; a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny 
na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů. 
Lesy náleží do Přírodní lesní oblasti (PLO) 35 Jihomoravské úvaly. Plošně převažuje 1. lesní 
vegetační stupeň. Téměř celá oblast je uznanou bažantnicí „Knížecí les“. 

2.1.2.3. Povrchové a podzemní vody  

Povrchové vody, vodní toky a nádrže  
Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, v kapalném i pevném 
skupenství. Povrchovými vodami jsou zejména vody ve vodních tocích, včetně vod ve vodních tocích uměle 
vzdutých pomocí jezů, přehrad a vod v rybnících, vody odtékající po zemském povrchu vzniklé z dešťových 
srážek. K povrchovým vodám patří i vody vyskytující se v jezerech, tzv. nebeských rybnících, resp. obecně 
v prohlubních na zemském povrchu bez odtoku vody, dále vody v odstavených ramenech vodních toků. 

Vodní útvar (VÚ) znamená samostatný a významný prvek povrchových vod jako je jezero, vodní nádrž, 
potok, řeka nebo kanál, případně jejich části. Jednotlivé útvary povrchových vod s podobnými 
hydromorfologickými podmínkami a s podobnou mírou a typem antropogenních vlivů mohou být slučovány 
do skupin. V České republice se mohou vyskytovat vodní útvary povrchových vod kategorie "řeka" nebo 
"jezero", nebo útvary identifikované jako vodní útvary povrchových vod umělé nebo silně ovlivněné. 

Zájmové území spadá do povodí Dunaje (4-00-00), východní část území spadá do hlavního povodí 4-15-03 
Svratka od Jihlavy po Svitavu (výměra povodí 1231,98 km2), menší západní pak do hlavního povodí 4-16-04 
Jihlava od Rokytné po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí (výměra povodí 333,39 km2). 

Dílčí povodí vodních toků, kterými trasy prochází : 

Dílčí povodí Povodí toku Celková výměra povodí ( km2) Poznámka 

4-16-04-0121 Mlýnský náhon Cvrčovice 12,065  

4-16-04-0080 Mlýnský náhon Cvrčovice 6,907  

4-16-04-0070 Jihlava 22,459 významný tok 

4-15-03-1270 Šatava (Říčka) 30,423  

4-15-03-1250 Šatava 38,281 významný tok 

4-15-03-1140 Svratka 17,732 významný tok 

4-15-03-1180 Křepický potok 9,330  

4-15-03-1170 Starovický potok 4,495  
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Všechny toky jsou ve správě Povodí Moravy, s.p. Do těchto toků je zaústěno několik drobných 
bezejmenných přítoků. Řeky Svratka, Jihlava a Šatava jsou dle př.č.1 Vyhlášky č. 178/ 2012 Sb. MZe 
zařazeny do seznamu významných vodních toků, v této vyhlášce je stanoven i způsob provádění činností 
související se správou vodního toku. V řešeném území se nenacházejí žádné větší nádrže. 

 

Podle mapy Regiony povrchových vod v ČSR 1 : 500 000 (V. Vlček, 1971) náleží řešené území do oblasti 
nejméně vodné se specifickým odtokem 0 – 3 l.s-1.km2, nejvodnější měsíce jsou únor a březen, retenční 
schopnost je malá, odtok je silně rozkolísaný. Koeficient odtoku je velmi nízký (k = 0 – 0,10).  

Přehled vodních útvarů povrchových vod v posuzovaném území (dle plánu oblasti povodí Dyje) 

Povodí Dílčí povodí VÚ Pracovní 
číslo tvaru 

ČHP 

Dunaje 4-15-03 Svratka od Jihlavy po 
Svitavu 

Šatava po ústí do toku 
Svratky 

D 077 4-15-03-1250 

4-15-03-1270 

Dunaje 4-15-03 Svratka od Jihlavy po 
Svitavu 

Svratka po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny 
II. 

D 078 4-15-03-1140 

4-15-03-1170 

4-15-03-1180 

Dunaje 4-16-04 Jihlava od Rokytné po 
ústí a Svratka od Jihlavy 
po ústí. 

Jihlava po vzdutí 
nádrže Nové Mlýny 
II. – střední 

D 118 4-16-04-0070 

4-16-04-0080 

4-16-04-0121 

Podle § 35 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými 
pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové 
a kaprové, stanoví vláda nařízením. 

Vláda ČR stanovila nařízením č. 71/2003 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), způsob zjišťování a hodnocení 
stavu povrchových vod s ohledem na vhodnost pro život a reprodukci ryb a vodních živočichů. Celé zájmové 
území je zařazeno do povodí kaprových vod, z uvedených toků jsou zařazeny do kaprových vod řeka 
Jihlava, Šatava a Svratka. 
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Záplavové území  
Záplavová území (dle § 66 zákona č. 254/2001 Sb.) jsou administrativně určená území, která mohou být při 
výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního 
toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit 
takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí.  

V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle 
potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu 
záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.  

V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních 
děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před 
povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní 
a technické infrastruktury atd. (§ 67 zákona č. 254/2001 Sb.). 

V řešeném území se nachází vyhlášené záplavové území (včetně aktivních zón) řek Svratky a Jihlavy, přes 
které procházejí navrhované varianty silnice. 

Záplavové území toku Svratky, bylo stanoveno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, OŽP, dne 
24.10.2007, č.j. JMK 151413/2006, záplavové území toku Jihlava, bylo stanoveno Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje, OŽP, dne 04.12.2013, č.j. JMK 42224/2013. 

Zvláštní povodeň pod vodním dílem  
Zvláštní povodeň je povodeň způsobená jinými - umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může 
vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. Za nebezpečí 
zvláštní povodně se považuje situace při vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho 
poruch. V mapové části jsou vyznačena takto vymezená území. 
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Citlivé a zranitelné oblasti  

Citlivé oblasti (dle § 32 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách) jsou vodní útvary povrchových vod, 

a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin 
k nežádoucímu stavu jakosti vod, 

b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace 
dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo 

c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod. 

Podle § 10 odst.1 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou všechny povrchové vody 
na území ČR vymezeny jako citlivé oblasti. 

Zranitelné oblasti (dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách) jsou území, kde se vyskytují 

a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž 
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo 

b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází 
nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Tyto oblasti jsou vyhlašovány většinou na 4 roky, v současné době jsou specifikovány nařízením vlády 
č. 262/2012 Sb., a jsou mezi ně zařazena všechna dotčená k.ú., kterými varianty silnice procházejí. 
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Podzemní voda  
Podzemními vodami se v souladu s definicí v Rámcové směrnici rozumějí vody vyskytující se pod 
zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami, ve kterém se voda pohybuje účinkem 
gravitačních sil. Tuto povahu neztrácejí, protékají-li přechodně drenážemi. Vody ve studních, vrtech apod. 
jsou vodami podzemními do doby, než vniknou do zařízení určeného k jejich odběru. 

Posuzované území spadá do několika útvarů podzemních vod, do západního okraje u Pohořelic zasahuje 
Dyjsko-svratecký úval (identifikátor vodního útvaru podzemních vod – 24410). Od Pohořelic k Přibicím je 
to pak Kvartér řeky Jihlavy (16440), od Přibic k Velkým Němčicím spadá území do Kvartéru řeky Svratky 
(16430) a následně sem okrajově zasahuje Středomoravské Karpaty – severní část (32301). 

Přírodní charakteristika vodních útvarů:  

Identifikátor vodního útvaru podzemních vod 16430 
Název Kvartér řeky Svratky 
Plocha (km2) 152,3 
Typ zvodnění Souvislé 
Geologická jednotka Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní 

sedimenty 
Litologie Štěrkopísek 
Typ hladiny Volná 
Typ propustnosti Průlinová 
Transmisivita (m2.s−1) Vysoká > 1.10 −3 
Typ mineralizace (g.l −1) 0,3 – 1,0 
Chemický typ Ca – HCO3 

 
Identifikátor vodního útvaru podzemních vod 16440 
Název Kvartér řeky Jihlavy 
Plocha (km2) 50,5 
Typ zvodnění Souvislé 
Geologická jednotka Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní 

sedimenty 
Litologie Štěrkopísek 
Typ hladiny Volná 
Typ propustnosti Průlinová 
Transmisivita (m2.s−1) Vysoká > 1.10 −3 
Typ mineralizace (g.l−1) 0,3 -1,0 
Chemický typ Ca – Mg – HCO3 – SO4 

 
Identifikátor vodního útvaru podzemních vod 22410 
Název Dyjsko – svratecký úval 
Plocha (km2) 1460,8 
Typ zvodnění Souvislé 
Geologická jednotka Terciérní a křídové sedimenty pánví 
Litologie Štěrkopísek 
Typ hladiny Volná 
Typ propustnosti Průlinová 
Transmisivita (m2.s−1) Střední 1.10−4 - 1.10−3 
Typ mineralizace (g.l−1) 0,3 – 1,0 
Chemický typ Ca – Mg – HCO3 

 
Identifikátor vodního útvaru podzemních vod 32301 
Název Středomoravské Karpaty – severní část 
Plocha ( km2) 1023,6 
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Typ zvodnění Lokální 
Geologická jednotka Sedimenty paleogénu a křídy Karpatské soustavy 
Litologie Jílovce a slínovce 
Typ hladiny Volná 
Typ propustnosti Průlino-puklinová 
Transmisivita (m2.s−1) Nízká < 1.10−4 
Typ mineralizace (g.l−1) 0,3 – 1,0 
Chemický typ Ca – HCO3 

Podle mapy Regiony mělkých podzemních vod v ČSR 1 : 500 000 (H. Kříž, 1971) náleží řešené území do 
oblasti s celoročním doplňováním zásob, s nejvyššími stavy hladin podzemních vod a vydatnosti pramenů 
v březnu a dubnu a s nejnižšími stavy v září až listopadu. Průměrný specifický odtok podzemních vod je 
méně než 0,30 l.s−1.km−2. 

Vodní zdroje 

CHOPAV  – chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

Jedná se oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod a vyhlašuje je 
vláda svým nařízením. Takto stanovená území nezasahují do řešeného území. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 
K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod 
využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou stanovuje vodoprávní úřad ochranná pásma 
opatřením obecné povahy.  

V zájmovém území se nachází vodní zdroj (JÚ Vranovice), který má vyhlášena ochranná pásma I. a II.a 
a IIb. vodního zdroje. Obě varianty prochází přes toto OP II. stupně. Dále prochází trasa obou variant OP 
2.stupně vodního zdroje Nová Ves u Pohořelic. 

 
Investice do půdy 
V území se nacházejí meliorační stavby – jde o plošná odvodnění drenáží, která v několika případech kříží 
trasy, rozsah je zakreslen orientačně. V době výstavby bude třeba prověřit jejich technický stav a funkčnost. 
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Zásobení pitnou vodou, odkanalizování 
Jedná se o nepřímé složky životního prostředí, které vznikly umělým zásahem člověka, ale ve svém důsledku 
ovlivňují některé přírodní složky životního prostředí – především kvalitu a kvantitu podzemních 
a povrchových vod. V území se nachází několik vodovodních přivaděčů, které slouží k zásobení 
obyvatelstva pitnou vodou, stejně tak i kanalizační výtlaky, které odvádí splaškové odpadní vody na ČOV. 

2.1.2.4. Příroda a krajina 

Zájmy v území dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů:  

Zvláště chráněná území 
V zájmovém území variant silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 se nacházejí zvláště chráněná 
území. 

Uherčice 
Název Kategorie 

Pouzdřanská step – Kolby Národní přírodní rezervace 

Nosislav 
Název Kategorie 

Knížecí les Přírodní památka 
Nosislavská zátočina Přírodní památka 
Přísnotický les Přírodní památka 

Velké Němčice 
Název Kategorie 

Plácky Přírodní památka 

NATURA 2000 
Pohořelice 

Název Kategorie 
Mušovský luh Evropsky významná lokalita 
Šumické rybníky Evropsky významná lokalita 
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Přibice 
Název Kategorie 

Mušovský luh Evropsky významná lokalita 

Vranovice 
Název Kategorie 

Vranovický a Plačkův les Evropsky významná lokalita 

Přísnotice 
Název Kategorie 

Knížecí les Evropsky významná lokalita 
Přísnotický les Evropsky významná lokalita 

Uherčice 
Název Kategorie 

Pouzdřanská step – Kolby Evropsky významná lokalita 
Vranovický a Plačkův les Evropsky významná lokalita 

Nosislav 
Název Kategorie 

Knížecí les Evropsky významná lokalita 
Přísnotický les Evropsky významná lokalita 
Rumunská bažantnice Evropsky významná lokalita 

Obecná ochrana přírody 
Památné stromy 

Pohořelice 
Název Kategorie 

Tři duby na Studýnkové Památné stromy 

Přírodní parky 

Řešené území nezasahuje do území přírodního parku.  

Významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, 
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou dle § 3 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, lesy, rašeliniště, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy – jedná se o tzv. VKP ze zákona. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., 
jako významný krajinný prvek – zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné 
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 

Registrované VKP (významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny) v zájmovém území navrhovaných variant silničního propojení silnic R52 a I/53 
s dálnicí D2: 

VKP Závistice 
VKP Šatava 
VKP Želízka 
VKP Jezero Želízka  
VKP V Oknech 
VKP Horní les I., II. 



 
Vyhodnocení vlivu záměru silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 na životní prostředí 

 

 
LÖW & spol.,s r.o. 
Vranovská 102, 614 00 Brno 

 

32 

 

 



 
Vyhodnocení vlivu záměru silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 na životní prostředí 

 

 
LÖW & spol.,s r.o. 
Vranovská 102, 614 00 Brno 

 

33 

 

Územní systém ekologické stability 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v § 3 odst. 1 písm. a) 
vymezuje územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených 
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, 
regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními stavebními jednotkami ÚSES jsou 
biocentra a biokoridory: 

- Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou 
existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

- Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak 
umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

Podle biogeografickému významu se rozlišují skladebné části ÚSES (tzn. biocentra a biokoridory) 
s významem nadregionálním, regionálním či lokálním. Podle prostorové funkčnosti se rozlišují skladebné 
části funkční (existující, jednoznačně vymezené) a navržené (nefunkční, rámcově vymezené). Biocentra 
a biokoridory doplňují interakční prvky. 

V zájmovém území variant silničního propojení silnic R52 a I/53 s D2 se vyskytují skladebné části ÚSES 
vyšších úrovní, regionální úrovně. Nejblíže jsou regionální biocentra RBC 136 (JM 49) a RBC 220 (JM 40). 
Obě navrhované varianty kříží regionální biokoridory RBK 147 (JM 009), RBK 148 (JM 005) a RBK 089.  

Místní ÚSES 

Dle územně analytických podkladů je vymezen ÚSES pro celé území obce s rozšířenou působností, situace 
je patrná z přiloženého grafického podkladu. 

 

2.1.2.5. Biosféra 

Biogeografické poměry 

Podle Biogeografického členění ČR (M. Culek a kol. 1996) leží řešené území v bioregionech 4.1 
Lechovickém, 4.3 Hustopečském a 4.5 Dyjsko-moravském. 

4.1 LECHOVICKÝ BIOREGION 

Bioregion leží ve středu jižní Moravy a zasahuje podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický 
celek Dyjsko-svratecký úval, ovšem bez širokých niv, bez území východně od Židlochovic a Dunajovických 
vrchů, naopak na západě zahrnuje okraj Jevišovické pahorkatiny.  
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Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Převažuje zde 1., 
dubový vegetační stupeň, na severních svazích pak 2., bukovo-dubový stupeň. Potenciální vegetace je řazena 
do dubohabrových hájů a teplomilných doubrav, omezeně i šípakových doubrav. Bioregion představuje část 
severopanonské podprovincie ovlivněné srážkovým stínem, sousedstvím hercynských bioregionů 
a s charakteristickým výskytem acidofilních druhů. Bioregion je starosídelní oblastí, proto je dnes 
biodiverzita nízká, je zde však přítomna řada mezních prvků, probíhá řada okrajů areálů. Významné 
zastoupení mají submediteránní, ve fauně pontomediteránní druhy. Netypická jsou okrajová území 
s ostrůvkovitými výchozy krystalinika nebo kulmu, přechodná k okolním vrchovinám. Nereprezentativní je 
i území charakteru pahorkatiny u Jaroslavic, budované vápnitým neogénem a připomínající spíše 
Hustopečský bioregion (4.3). 

V bioregionu dnes dominují pole, lada jsou vzácná, lesíky jsou téměř výhradně akátové, v luzích vrbové 
a topolové. 

Bioregion leží v termofytiku ve východní části fytogeografického okresu 16. Znojemsko-brněnská 
pahorkatina a v severozápadním cípu fytogeografického podokresu 20b. Hustopečská pahorkatina. Vegetační 
stupně (Skalický): kolinní. 

4.3 HUSTOPEČSKÝ BIOREGION 

Území je tvořeno pahorkatinou na vápnitém flyši a spraších. Bioregion je charakteristický mísením 
panonských (převážně mimo les) a karpatských (převážně v lese) prvků. Jeho biotu je možno řadit do 2., 
bukovo-dubového, na jižních svazích pak do 1., dubového vegetačního stupně, potenciální vegetace náleží 
do dubohabrových hájů s ostrovy teplomilných a šípákových doubrav. V bioregionu má mezní výskyt řada 
jihovýchodních migrantů, šíření stepní fauny však stále pokračuje. Netypická část je tvořena chladnějšími 
severními okraji, téměř bez šípákových doubrav a s naprostou převahou dubohabrových hájů, které tvoří 
přechod do bioregionů Prostějovského (1.11) a Ždánicko-litenčického (3.1). 

V současnosti je zde bohaté zastoupení teplomilných doubrav a dubohabřin, vzácnější jsou kulturní bory. 
Mimo les jsou typické pole, vinice a sady, početné jsou i fragmenty stepních lad, místy i s katránem. 
Biocenózy lad a lesíků byly nedávno značně zredukovany terasováním svahů. 

Bioregion leží v termofytiku ve fytogeografickém podokrese 20b. Hustopečská pahorkatina (kromě 
severozápadního a severovýchodního cípu a výše položených míst při hranicích se Ždánickým lesem) 
a v jihozápadní části fytogeografického podokresu 20a. Bučovická pahorkatina. 

Vegetační stupně (Skalický): kolinní. 

4.5 DYJSKO-MORAVSKÝ BIOREGION 

Bioregion je tvořen širokými říčními nivami, náležícími do 1. vegetačního stupně, s jasným vztahem 
k panonské provincii. Území bylo od pravěku osídleno, na hrúdech ležela významná centra Velké Moravy, 
přesto se zde zachovaly lužní pralesy a rozsáhlé nivní louky. I přes narušení vodního režimu úpravami zde 
má řada druhů a společenstev nejreprezentativnější zastoupení v rámci celé České republiky. Řada 
jihovýchodních prvků zde má hranici areálu, např. jasan úzkolistý. Biodiversita je vysoká, obohacená 
splavenými druhy. Fauna řeky Moravy, i přes úpravy a znečištění má široké spektrum organismů 
černomořského povodí. Netypické části bioregionu leží ve vyšších částech širokých niv v blízkosti vrchovin, 
odkud přitékají jejich řeky (např. niva Svratky pod Brnem, Dyje pod Znojmem). V těchto částech chybí 
některé typické teplomilné druhy a naopak, sestupují sem druhy vrchovin. 

V současnosti mají lužní lesy a orná půda vyrovnané zastoupení, luk je málo, hojné jsou vodní plochy, místy 
malé hodnoty (Nové Mlýny). 

Bioregion se rozkládá v termofytiku ve fytogeografickém okrese 18. Jihomoravský úval (s výjimkou 
některých výběžků a oblastí písků na Bzenecku a Valticku). 

Vegetační stupně (Skalický): planární. 

Biochory v řešeném území: 

(Biogeografické členění České republiky II, M. Culek a kol., 2003) 

Řešené území náleží do biochor: 

1Db Podmáčené sníženiny na bazických zeminách 1. v.s. 
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Přirozené lesní porosty se prakticky nezachovaly, potenciálně stanoviště odpovídají na vlhčích místech 
nejspíše olšovým jaseninám (Pruno-Fraxinetum), na sušších stanovištích mozaice panonských 
prvosenkových dubohabřin (Primulo veris-Carpinetum) a panonských teplomilných doubrav ze svazu Aceri 
tatarici-Quercion (nejspíše Quercetum pubescenti-roboris). Náhradní stanoviště s polopřirozenou vegetací 
zaujímají různé typy subhalofilní a halofilní vegetace z podsvazu Loto-Trifolienion a (diferenčně) svazů 
Scorzonero-Juncion gerardii, Cypero-Spergularion salinae a Festucion pseudovinae. 

1Lh Širší hlinité nivy 1. v.s. 

Potenciální vegetaci tvoří především tvrdý luh podsvazu Ulmenion, a to především středoevropská asociace 
jilmových doubrav Querco-Ulmetum (diference vůči 1Le), pouze v dolní části nivy Moravy i ochuzené 
porosty panonských dubových jasenin (Fraxino pannonicae-Ulmetum). Na málo vyvinutých půdách s větším 
kolísáním hladiny podzemní vody se objevují i topolové jaseniny (Fraxino-Populetum). Měkký luh (nyní 
velni vzácný) tvoří vrbiny s vrbou bílou (Salicetum albae). Přirozenou nelesní vegetaci tvoří zřídka porosty 
zaplavovaných luk blížící se svazu Cnidion venosi, častěji najdeme porosty blížící se asociaci Serratulo-
Festucetum commutatae (svaz Molinion). Nejčastěji jsou na místech nivních luk porosty v různém stupni 
degradace, které odpovídají vegetaci svazů Alopecurion nebo Arrhenatherion. V mokřadech najdeme 
nejčastěji vegetaci vysokých ostřic (svaz Caricion gracilis), řidčeji rákosiny (svaz Phragmition), v tůních 
vegetaci svazu Potamion lucentis, Hydrocharition a Lemnion minoris. 
V nivách se vyskytuje submediteránní jasan úzkolistý. Z okolních vrchovin jsou do niv splavovány některé 
druhy středních poloh. 

1PC Pahorkatiny na vápnitém flyši 1. v.s.  

V horních částech svahů lze potenciálně předpokládat submediteránní šípákové doubravy (svaz Quercion 
pubescenti-petraeae), a to dřínové (Corno-Quercetum), na nejteplejších strmějších svazích i mahalebkové 
(Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis). Na plošinách lze předpokládat ochuzené panonské doubravy 
(Quercetum pubescenti-roboris). Konkávní části svahů a úpatí hostí panonské prvosenkové dubohabřiny 
(Primulo veris-Carpinetum). V nelesní vegetaci mají význam na konvexkonvexních tvarech jižního 
kvadrantu porosty drnových stepí svazu Festucion valesiacae, jinde teplomilné trávníky svazu Bromion, dále 
lemy svazu Geranion sanguinei a teplomilné křoviny svazu Prunion spinosae, na ladech teplomilná vegetace 
svazu Dauco-Melilotion. 

1RN Plošiny na zahliněných štěrkopíscích 1. v.s.  

Potenciální přirozenou vegetaci tvořily pravděpodobně panonské teplomilné doubravy ze svazu Aceri 
tatarici-Quercion, především Quercetum pubescenti-roboris, ale na vlhčích čistších píscích nelze vyloučit 
i Carici fritschii-Quercetum roboris. V depresích je případně doplňovaly panonské prvosenkové 
dubohabřiny (asociace Primulo veris-Carpinetum). Podél menších vodních toků lze předpokládat olšovo-
jasanové luhy (Pruno-Fraxinetum). V odlesněných depresích lze očekávat mírné zasolení a brakické 
rákosiny svazu Scirpion maritimi. 

Flóra, fauna a ekosystémy 

Biotopy nacházející se v zájmovém území silničního propojení silnic R52 a I/52 s dálnicí D2: 

• L2.3  – Tvrdé luhy nížinných řek 

• L2.4  – Měkké luhy nížinných řek 

• M1.7 – Vegetace vysokých ostřic 

• M7 – Bylinné lemy nížinných řek 

• V1F – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a metrofních stojatých vod 
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Zájmové území se nachází v poměrně heterogenní krajině s výskytem ekosystémů různého charakteru. 
Z biologického pohledu se nejcennější ekosystémy nacházejí segmentech lužních lesů, varianty propojení 
komunikací jsou navrženy převážně na polních ekosystémech ekologicky nižší hodnoty. V posuzovaném 
území se vyskytuje řada biotopů – od biotopů téměř plně antropogenizovaných (intravilány obcí), přes 
zahrady a rozptýlenou zeleň v blízkosti obcí, intenzivně obdělávané zemědělské pozemky, až po luční 
porosty a luhy v nivách toků. 
Výše popsanou vyšší ekologickou hodnotu území určitých segmentů je možné dokumentovat i daty 
z nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), AOPK ČR – data o nálezech chráněných druhů rostlin 
a živočichů. Data se vztahují k území nejbližším plochám záměrů zahrnující blízké okolí. Výskyt zvláště 
chráněných druhů (ZCHD) je uveden v následujícím přehledu (u jednotlivých ZCHD je uveden stupeň jejich 
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ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb.: KO – kriticky ohrožený, SO – silně 
ohrožený, O – ohrožený). 
Luňák hnědy (Milvus migrant) – KO 
Ropucha obecná (Bufo bufo) – O 
Ropucha zelená (Bufo viridis) – SO 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) – SO 
Slepýš křehký (Anguis fragilit) – SO 

Orel křiklavý (Aquila pomarina) – KO 
Rosnička zelená (Hyla arborea) – SO 
Skokan štíhlý (Rana dalmatina) – SO 
Skokan skřehotavý (Rana ridibunda) – KO 
Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus ) – SO 
Krahujec obecný (Accipiter nisus) – SO 

Zdroj: AOPK ČR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. 2015-09-25 

2.1.2.6. Horninové prostředí  

Chráněná ložisková území 

ID Název Surovina 
1090102 Žabčice Štěrkopísky, živcové suroviny 
1090101 Smolín Štěrkopísky, živcové suroviny 

26240000 Smolín Živcové suroviny 

Chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry  
Tato území se v řešeném území nevyskytují. 

Dobývací prostor 

ID Název Surovina Nerost Využití Organizace IČ 

71083 Žabčice 
Štěrkopísky, 
živcové suroviny 

štěrkopísek+živcový 
štěrkopíse těžené 

České štěrkopísky 
spol. s r.o., Praha 27584534 

Dobývací prostor netěženo 

ID Název Surovina Nerost Využití Organizace IČ 

60367 Žabčice I 
Štěrkopísky, 
živcové suroviny živec se zastavenou těžbou 

Pískovna Hrušovany 
a.s., Hradčany 28309405 

Ložiska výhradní 

ID Název Surovina Nerost Subregistr Těžba Organizace IČ 

3262400 
Smolín-
Žabčice 

Živcové 
suroviny štěrkopísek,živec B 

dosud 
netěženo 

Pískovny 
Morava 
spol.s r.o., 
Němčičky 26041782 

Ložiska nevýhradní 

ID Název Surovina Nerost 
Číslo 
SurIS Těžba Organizace 

3253100 Vranovice Štěrkopísky písek,štěrkopísek 3,25E+08 dosud netěženo Neuvedena 
5274500 Přibice Štěrkopísky štěrkopísek 5,27E+08 dosud netěženo Neuvedena 
3255800 Žabčice-Přibice Štěrkopísky písek,štěrkopísek 3,26E+08 dosud netěženo Neuvedena 

5258200 Žabčice Štěrkopísky štěrkopísek 5,26E+08 
současná 
povrchová 

Písek Žabčice, 
s.r.o. 

3255800 Žabčice-Přibice Štěrkopísky písek,štěrkopísek 3,26E+08 dosud netěženo Neuvedena 

5235800 
Pohořelice-
Smolín 3 Štěrkopísky štěrkopísek 5,24E+08 dřívější povrchová 

M&M Dresler 
s.r.o., Medlov 
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3262401 Smolín-Žabčice Štěrkopísky písek,štěrkopísek 3,26E+08 dosud netěženo Neuvedena 
3262401 Smolín-Žabčice Štěrkopísky písek,štěrkopísek 3,26E+08 dosud netěženo Neuvedena 

Prognózní zdroje nevyhrazených nerostů 

ID Název Surovina Nerost 
Číslo 
SurIS Těžba Organizace IČ 

9324200 Vranovice Štěrkopísky písek,štěrk 9,32E+08 
dosud 
netěženo 

Ministerstvo životního 
prostředí, Praha 10 164801 

Průzkumná území – celé zájmové území 

ID Název Surovina Stav 
Vznik 
stavu Ukončení IČ Žadatel 

40008 
Svahy Českého 
masívu 

ropa a hořlavý 
zemní plyn 1 - rozhodnutí 30.6.2019 27732932 MND a.s., Hodonín 

 

 

2.1.2.7. Krajinný ráz  

Tento pojem je kodifikován v právním řádu. Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v § 12: 
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je 
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy 
v krajině. 

Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny, 
tedy základních přírodních vlastností dané krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny 
přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz je 
vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý 
prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytvářejí obraz dané krajiny. Různé 
kombinace typických znaků vytvářejí různé typy krajinného rázu.  

Řešené území náleží k makrotypu pravěké sídelní krajiny panonského okruhu a mezotypu zemědělské, 
lesozemědělské a rybniční pravěké sídelní krajiny panonského okruhu.  
Navržené typy krajin tvoří rámce pro členění krajiny na regionální úrovni. Jednotlivé typy jsou vymezeny 
a popsány z hlediska přírodního, socioekonomického i kulturně-historického. Vznikly tak tři vůdčí rámcové 
krajinné typologické řady postihující přímo či zprostředkovaně hlavní typologické rámce vlastností české 
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krajiny, zjednodušeně shrnuty pod: I. rámcové sídelní krajinné typy, II. rámcové typy využití krajin, 
III. rámcové typy reliéfu krajin. 

V řešeném území se vyskytují následující typy krajin: 

I.  rámcové sídelní krajinné typy: 2. starosídelní krajina Panonského okruhu 

II. rámcové typy využití krajin: Z – zemědělské krajiny 
M – lesozemědělské krajiny 
R – rybniční krajiny 

II. rámcové typy reliéfu krajin: 4 – krajiny rovin 
11 – krajiny širokých říčních niv 

Průnik uvedených rámcových typů krajin vymezil v řešeném území krajinné typy, popsané trojmístným 
kódem – 2Z4, 2Z11, 2M11, 2R11.  

Dle studie Oblasti cílových charakteristik Jihomoravského kraje (2010) jsou vymezeny níže uvedené oblasti. 

Typy oblastí se shodnou cílovou charakteristikou 
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2.1.2.8. Kulturní a historické památky a archeologická naleziště 

Ochrana veškerých kulturních hodnot území (archeologické nálezy, památkově chráněné objekty, 
urbanistická struktura a estetické hodnoty sídel) je obecným požadavkem, který navrhované záměry musí 
respektovat a umožňovat. 

Archeologická naleziště a území archeologického zájmu 

Celé katastrální území je považováno za potencionální archeologické naleziště a tedy území archeologického 
zájmu. V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu na katastrálním území obce je 
investor povinen zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu institucí oprávněnou k provádění 
těchto výzkumů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že širší zájmové území navrhovaného silničního propojení silnic R52 a I/53 
s dálnicí D2 je nutno klasifikovat jako území archeologického zájmu, tj. území s archeologickými nálezy ve 
smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Každou stavební činnost nebo zásahy 
do terénu je nutné s předstihem oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno. Ohlašovací povinnost 
vyplývá z § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Památková ochrana  

Ochrana památkově chráněných objektů je zakotvena v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
Zákon definuje předmět a způsob ochrany, povinnosti a práva vlastníka i orgánů státní správy a upravuje 
ochranu archeologických nálezů. 

Tab.: Nemovité památky v dotčených katastrálních územích 

Číslo rejstříku Název okresu Sídelní útvarČást obce čp. Památka Ulice,nám./umístění IdReg 

15585 / 7-1662 Brno-venkov Pohořelice Pohořelice   
kostel sv. Jakuba 
Staršího 

nám. Svobody 126078 

33226 / 7-1671 Brno-venkov Pohořelice Pohořelice   židovský hřbitov Tyršova 144859 

23803 / 7-1673 Brno-venkov Pohořelice Pohořelice   boží muka Ve Vrbách 134824 

24140 / 7-1672 Brno-venkov Pohořelice Pohořelice   boží muka Brněnská 135186 

35627 / 7-1674 Brno-venkov Pohořelice Pohořelice   boží muka 
u křižovatky 
Znojmo-Mikulov-
Brno 

147426 

22917 / 7-1676 Brno-venkov Pohořelice Pohořelice   krucifix u silnice do Brna 133897 

15565 / 7-1675 Brno-venkov Pohořelice Pohořelice   krucifix - hlavní hřbitov 126056 

41612 / 7-1667 Brno-venkov Pohořelice Pohořelice   
socha sv. Jana 
Nepomuckého 

Jánská 153727 

44961 / 7-1670 Brno-venkov Pohořelice Pohořelice   socha rudoarmějce nám. Svobody 157367 

30195 / 7-1663 Brno-venkov Pohořelice Pohořelice čp.8 fara nám. Svobody 141621 

25497 / 7-7133 Brno-venkov Pohořelice Pohořelice čp.12 
městský dům 
Paarův zámeček 

u rybníka 136618 

26987 / 7-1664 Brno-venkov Pohořelice Pohořelice čp.79 městský dům nám. Svobody 138201 

14642 / 7-1668 Brno-venkov Velký Dvůr Pohořelice   
socha sv. Jana 
Nepomuckého 

Velký dvůr 125039 

37568 / 7-1661 Brno-venkov Velký Dvůr Pohořelice čp.134 
zámek - lovecký 
zámeček 

Tyršova 149489 

46794 / 7-1666 Brno-venkov Velký Dvůr Pohořelice čp.223 
zemědělský dvůr 
Hildegardin 

Velký Dvůr 159323 

 

Číslo rejstříku Název okresu Sídelní útvar Část obce Památka IdReg 

38013 / 7-1693 Brno-venkov Přibice Přibice kostel sv. Jana Křtitele 149966 
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13883 / 7-1695 Brno-venkov Přibice Přibice kaplička se studánkou 124209 
 

Číslo rejstříku Název okresu Sídelní útvar Část obce Památka Ulice,nám./umístění IdReg 

20499 / 7-1818 Brno-venkov Vranovice Vranovice kaple 
na okraji obce, u komunikace 
směrem na Ivaň 

131331 

34790 / 7-1817 Brno-venkov Vranovice Vranovice kostnice v obvodní zdi hřbitova 146525 

15339 / 7-1819 Brno-venkov Vranovice Vranovice boží muka Školní, u křižovatky 125812 

21914 / 7-1816 Brno-venkov Vranovice Vranovice 
socha sv. 
Floriána 

U Floriánka 132836 

 

Číslo rejstříku Název okresu Sídelní útvarČást obce čp. Památka Ulice,nám./umístění IdReg 

26948 / 7-7152 Břeclav Uherčice Uherčice   
kostel sv. Jana 
Křtitele 

  138159 

37876 / 7-1744 Břeclav Uherčice Uherčice   boží muka u silnice k Starovicím 149815 

34089 / 7-1743 Břeclav Uherčice Uherčice   
socha sv. Jana 
Nepomuckého 

náves 145780 

26377 / 7-1742 Břeclav Uherčice Uherčice čp.32 hospoda   137549 

 

Číslo rejstříku Název okresu Sídelní útvarČást obce čp. Památka Ulice,nám./umístění IdReg 

12212 / 7-8554 Brno-venkov Nosislav Nosislav   

kostel 
českobratrské 
církve 
evangelické 

  119107 

45580 / 7-1591 Brno-venkov Nosislav Nosislav   
kostel sv. 
Jakuba Většího 

  158032 

37939 / 7-1595 Brno-venkov Nosislav Nosislav   
kaplička sv. 
Jana 
Nepomuckého 

Masarykova, u čp. 329 149883 

33747 / 7-1593 Brno-venkov Nosislav Nosislav čp.72 tvrz vodní   145409 

 

Číslo rejstříku Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka 
Ulice,nám./umístěn
í 

IdReg 

27275 / 7-1791 Břeclav 
Velké 
Němčice 

Velké 
Němčice 

 
kostel sv. 
Václava a sv. 
Víta 

 138508 

14360 / 7-1792 Břeclav 
Velké 
Němčice 

Velké 
Němčice 

 kaple zv. Kaštílek v zahradě 124708 

14584 / 7-1796 Břeclav 
Velké 
Němčice 

Velké 
Němčice 

 
socha sv. Jana 
Nepomuckého 

u čp. 55 a 179 124977 

34032 / 7-1795 Břeclav 
Velké 
Němčice 

Velké 
Němčice 

 
socha sv. Jana 
Nepomuckého 

u čp. 34 145718 

25532 / 7-1797 Břeclav 
Velké 
Němčice 

Velké 
Němčice 

 sousoší Piety na hřbitově 136653 

101852 Břeclav 
Velké 
Němčice 

Velké 
Němčice 

čp. 29 zámek  
1934203
30 
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3. Pravděpodobný vývoj životního prostředí bez provedení záměrů  
Jedním z důležitých aspektů nerealizace navrhovaných záměrů je zachování dotčených ploch v ZPF 
a PUPFL, tedy ochrana primární produkce zemědělských a lesních ploch. Neprovedení záměru by 
znamenalo zachování produkčních funkcí posuzovaných ploch a zachování současného hospodaření.  

Zdraví obyvatel neprovedením koncepce (silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2) bude nadále 
ohrožováno hlukem a imisemi z dopravy. Významná je skutečná expoziční zátěž dotčené skupiny obyvatel, 
kterou je možné určit podrobnějším vyhodnocením stavu v území a kvantifikovat i míru potenciálního 
zdravotního rizika této hlukové a imisní expozice. V případech dlouhodobé hlukové expozice dopravním 
hlukem (expozice tzv. staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích) se hodnoty přípustné 
legislativou často nalézají v oblastech, pro něž jsou známy a předpokládány značné zdravotní vlivy na takto 
exponovanou populaci. 

Je zřejmé, že intenzita dopravy v zájmové oblasti způsobuje poměrně významnou expozici, jejíž riziko pro 
imisní škodliviny může být dotčená území významné. 

Prioritou z hlediska vlivu ovzduší na lidskou populaci je řešení problémů dlouhodobých koncentrací, protože 
těm je lidská populace vystavena prakticky trvale. 

Významným aspektem nerealizace záměru propojení silnic je také zachování současného rázu krajiny. 

4. Charakteristika a hodnocení vlivů variant obchvatů na životního prostředí 
a zdraví obyvatel 

V následující kapitole jsou zhodnoceny vlivy navrhovaného záměru silničního propojení silnic R52 a I/53 
s dálnicí D2 na životní prostředí a zdraví obyvatel. 

4.1. Vliv na ochranu přírody a krajiny 

V řešeném území se nacházejí zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a území soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality). 

Zvláště chráněná území (ZCHÚ)  
Varianta A (červená) může ovlivnit PP Plácky a její ochranné pásmo.  

Natura 2000 
Území soustavy Natura 2000 nejsou přímo navrhovaným záměrem silničního propojení silnic R52 a I/53 
s dálnicí D2 v posuzovaném úseku dotčena.  

Významné krajinné prvky (VKP) 

Registrované VKP  
V území dotčeném variantami propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 se nacházejí dva registrované 
významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Možný 
zásah do VKP: 
VKP Závistice, 
VKP Šatava. 

VKP ze zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů budou dotčeny v obou variantách srovnatelně 
lesy, vodní toky, nivy. 

Památné stromy 
Modrá ani červená varianta silničního propojení nebude mít negativní vliv na vyhlášené památné stromy. 

ÚSES 
Návrh variant silnice v obou variantách zasahuje do skladebných částí ÚSES regionální úrovně.  

V zájmovém území posuzovaných variant silnice byly identifikovány střety s místními skladebnými částmi 
ÚSES lokální úrovně. 

Obě navrhované varianty zasahují do skladebných částí ÚSES regionální a lokální úrovně. Varianta B 
(modrá) prochází v úseku 4,5 – 5,1 km v souběhu s lokálním biokoridorem. 
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Krajinný ráz 
Dotčení a negativní zásah do krajinného rázu představují obě varianty. Zejména zářezy do okrajů říčních 
teras a náspy v širokých nivách. Negativně se projeví i zásahy do břehových porostů a menších lesních celků. 

4.2. Vliv na horninové prostředí  

Zachováním stávajícího uspořádání silniční sítě nedojde k žádným změnám v horninovém prostředí širšího 
zájmového území. Realizace některé z aktivních variant propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 bude naopak 
znamenat nový antropogenní prvek v krajině a poměrně rozsáhlé změny v reliéfu dotčeného území. Tyto 
změny budou znamenat zejména úseky vedené v násypech a v zářezech. Zásahy do horninového prostředí se 
u těchto variant významně neliší kvůli podobnému charakteru území, ve kterém obě navrhované varianty 
vedou. Ze současně známého technického řešení jednotlivých variant není možné spolehlivě odlišit vliv 
navržených variant na horninové prostředí.  

V širším zájmovém území se nachází přírodní zdroje. Obě navržené trasy procházejí přes ložisko 
nevyhrazených nerostů id. č. 3253100 Vranovice. Jedná se štěrkopísky, které nejsou dosud těženy. 

Obě navržené trasy procházejí přes vymezenou oblast prognózní zdrojů nevyhrazených nerostů 
id. č. 93242000 Vranovice. Jedná se o štěrkopísky, dosud netěženo. Celé zájmové území se nachází 
v průzkumném území ropy a zemního plynu id. č. 040008. 

V posuzovaném území nejsou evidovány sesuvné jevy.  

K negativním projevům lokální eroze půdy může docházet vlivem nestability půdy na svazích násypů nebo 
zářezů. K eliminaci těchto jevů je nutná volba vhodných sklonů svahů a následné protierozní opatření. 

4.3. Vliv na vodní hospodářství  

1) VLIV NA POVRCHOVÉ VODY, TOKY A NÁDRŽE  
Křížení s vodními toky 

Dochází v poměrně velkému počtu ke křížení s evidovanými vodními toky, v obou variantách jsou kříženy 
významné vodní toky Svratka, Šatava a Jihlava. O málo výhodnější varianta je červená, kde dojde méně 
o jedno křížení s vodním tokem. 

ID Název toku Správce toku Červená (A) Modrá(B) 
   Km trasy Km trasy 
10100829 Mlýnský náhon Cvrčovice Povodí Moravy s.p. 0,524 0,538 
10205959 Bezejmenný tok Povodí Moravy s.p 1,682 1,824 
10100008 Jihlava Povodí Moravy s.p. 2,556 2,679 
1020322 LP přítok Jihlavy v km 8,1 Povodí Moravy s.p 3,033 3,224 
10192777 LP přítok Jihlavy v km 7,8 Povodí Moravy s.p. – 3,788 
10197280 Šatava (Říčka ) Povodí Moravy s.p 8,100 8,325 
10100141 Šatava Povodí Moravy s.p. 9,284 9,522 
10100010 Svratka Povodí Moravy s.p 10,790 11,085 
10203198 Křepický potok Povodí Moravy s.p 11,535 11,973 
 celkem  8 × 9 × 

Záplavové území 

Obě varianty jsou prakticky rovnocenné, dochází ke střetu se záplavovým územím řeky Svratky a Jihlavy 
(aktivní zónou). Výhodnější je varianta B – modrá, která prochází kratšími úseky přes takto vymezená 
území. 

 Červená varianta (A) Modrá varianta (B) 
Záplavové území Q 100 řeky  Začátek 

(km) 
Konec  
(km) 

Délka Začátek 
(km) 

Konec  
(km) 

Délka 

Jihlavy 0,722 3,060 2,338 0,837 3,230 2,393 
Svratky 8,021 10,368 2,347 8,246 10,618 2,372 
Svratky 10,770 10,880 0,100 11,047 11,324 0,277 
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Celkem   4,795    5,042 
 

 Červená varianta (A) Modrá varianta (B) 
Aktivní zóna Q 100 řeky  Začátek 

(km) 
Konec 
(km) 

Délka Začátek 
(km) 

Konec 
(km) 

Délka 

Jihlavy 0,803 3,060 2,257 0,830 3,230 2,400 
Celkem   2,257    2,400 

Území zvláštní povodně pod vodním dílem 

Obě varianty prakticky rovnocenné, výhodnější je varianta B – modrá, která prochází kratším úsekem přes 
toto území. 

 Červená varianta (A) Modrá varianta (B) 
 Začátek 

(km) 
Konec  
(km) 

Délka Začátek 
(km) 

Konec 
(km) 

Délka 

Zvláštní povodeň 0,523 3,060 2,537 0,795 3,230 0,277 
Celkem   2,537    2,435 

Zranitelné oblasti  

Obě varianty procházejí vymezenými oblastmi v celé své délce. 

2) VLIV NA PODZEMNÍ VODY 

CHOPAV: 
Varianty neprochází oblastí chráněné akumulace povrchových vod. 

Střet s OP vodních zdrojů: obě varianty prakticky rovnocenné, obě prochází OP vodního zdroje Vranovice II. 
a Nová Ves v téměř obdobných délkách. 

 Červená varianta (A) Modrá varianta (B) 
Pásmo OP vodního zdroje Začátek 

(km) 
Konec  
(km) 

Délka Začátek 
(km) 

Konec  
(km) 

Délka 

Nová Ves – pásmo II 0,122 1,444 1,322 0,122 1,582 1,460 
Vranovice II. – pásmo II.a 8,120 9,402 1,282 8,342 9,628 1,286 
Vranovice II. – pásmo II.b. 7,896 10,825 2,929 8,143 11,085 2,942 
Celkem   5,533    5,688 

Střet s investicemi do půdy (meliorace) 

U obou variant dojde ke střetu, výhodnější z tohoto pohledu je modrá varianta (B), kde dochází ke menšímu 
střetu jak v rozsahu, tak počtu úseků, bude nutno prověřit technický stav a funkčnost drenáží. 

 Červená varianta (A) Modrá varianta (B) 
Meliorace – odvodnění Začátek 

(km) 
Konec 
(km) 

Délka 
(m) 

Začátek 
(km) 

Konec 
(km) 

Délka 
(km) 

Úsek 1 0,593 1,426 833 0,640 2,660 2020 
Úsek 2 1,452 2,530 1078 3,640 3,883 243 
Úsek 3 3,580 3,770 190 5,290 5,580 290 
Úsek 4 5,308 5,581 273 11,680 11,980 300 
Úsek 5 6,358 6,692 334 12,026 12,137 111 
Úsek 6 11,098 11,540 442 12,167 12,643 476 
Úsek 7 11,611 11,900 289 12,700 13,236 536 
Úsek 8 11,926 12,430 504 – – – 
Úsek 9 12,500 13,018 518 – – – 
Celkem   4,461   3,976 

3) VLIV NA TECHNICKÉ SÍTĚ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY 
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Křížení s vodovodními přivaděči: dochází k několika křížení s vodovodními přivaděči, bude nutno technicky 
řešit. U obou variant se jedná o vodovodní přivaděč z prameniště Vranovice II – Přísnotice (DN100), 2 × 
s propojovacími řady ze studen do ČS tohoto prameniště a rovněž dojde ke křížení s přívodným řadem 
(DN200) VDJ Uherčice – Velké Němčice. 

Křížení s kanalizačními stokami: nedochází ke křížení s kanalizačními sběrači, ani výtlaky. 

4.4. Vliv na ochranu kulturních hodnot a území archeologického zájmu  

Ochrana veškerých kulturních hodnot území (archeologické nálezy, památkově chráněné objekty, 
urbanistická struktura a estetické hodnoty sídla) je obecným požadavkem, který územní plán Ivančice musí 
respektovat a umožňovat. 

Ochrana památkově chráněných objektů je zakotvena v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
Zákon definuje předmět a způsob ochrany, povinnosti a práva vlastníka i orgánů státní správy a upravuje 
ochranu archeologických nálezů.  

Památkově chráněné objekty nejsou navrhovaným záměrem dotčeny. 
Celé řešené území je považováno za potencionální archeologické naleziště a tedy území archeologického 
zájmu. V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu na katastrálním území obce je 
investor povinen zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu institucí oprávněnou k provádění 
těchto výzkumů. 

4.5. Vliv na obyvatelstvo 

Při identifikaci vlivů jednotlivých variant na obyvatelstvo bylo použito orientační hodnocení hlukové situace 
v území. Zdrojem nepříznivých vlivů na obyvatelstvo je v posuzovaných silničních úsecích především 
automobilová doprava a kumulace s železniční dopravou. Hlavními faktory automobilové dopravy 
potenciálně ohrožujícími zdraví jsou zejména hluk a znečišťování ovzduší, dále také úrazy a psychické vlivy. 
Další faktory (např. vliv na vodu, půdu, atd.) jsou z hlediska ovlivnění zdraví obyvatelstva zanedbatelné. 
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo nás zajímají především místa, kde se trasa varianty (nulové či aktivní) 
přibližuje k obydlenému území. V těchto místech je možné předpokládat největší vlivy stávající silniční sítě 
na veřejné zdraví. 

Hluková situace z hlediska jednotlivých variant je podrobně popsána v části hluk. 

Zdraví obyvatel 
Hluk a jeho zvýšení jak v denní, tak v noční době působí především na nervový systém a psychiku člověka 
a vliv se projevuje i na psychosomatických poruchách obyvatel. Zvýšené úrovně denního hluku vyvolávají 
rušení, rozmrzelost, obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a změny sociálního chování. 
Zvýšené hladiny nočního hluku se dotýkají exponovaného obyvatelstva tím, že narušují usínání a kvalitu 
i délku spánku. Nejčastějšími důsledky špatné kvality ovzduší můžou být různá onemocnění (v prvé řadě 
nemoci dýchací soustavy, ale i nemoci ostatních soustav lidského těla).  
Obecně je možné zhodnotit, že realizace některé z aktivních variant propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 
v kterékoliv aktivní variantě bude mít pozitivní vliv zejména z hlediska zlepšení hlukové, částečně 
i rozptylové situace v území, a dojde k výraznému snížení negativního vlivu provozu nastávajících 
komunikacích na veřejné zdraví. 
Kromě vlivu změny trasování komunikace na hlukovou a rozptylovou situaci v území je dále třeba zdůraznit, 
že s rostoucí intenzitou dopravy roste i nebezpečí dopravních úrazů v zastavěném území a to zejména 
v místech častého přechodu chodců, pohybu cyklistů, atd. Z tohoto hlediska mají všechny aktivní varianty 
pozitivní vliv, neboť jsou vedeny mimo obydlené území a znamenají převedení značné části dopravních 
intenzit ze současné komunikace vedoucích zastavěným územím obcí. Po stránce psychické může vedení 
silnice (společně s vysokými dopravními intenzitami) zastavěným územím obcí narušovat pohodu obyvatel 
a v krajním případě se podílet na již zmiňovaných psychosomatických poruchách. I v tomto případě znamená 
realizace obchvatů v kterékoliv aktivní variantě pozitivní vliv, na rozdíl od varianty nulové. 

4.6. Vliv na zemědělský půdní fond a PUPFL  
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K dispozici nebyly přesné číselné podklady pro vhodnocení záboru ZPF, proto byl dopad na ZPF proveden 
orientačně. Byl brán koridor o šířce 10 m (variantně 15 m) po celé trase obou variant, bez rozšíření vlivem 
násypů a zářezů. 

Orientačně vyčíslené zábory ZPF (šířka koridoru 10 m) 

Varianta Zábor 
celkem 

Zábor 
ZPF 

Třídy ochrany ZPF 
I. II. III. IV. V. 

 (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 
Červená 13,015 12,4120 3,4230 1,8810 4,7470 2,0280 0,3300 
   5,3040 7,108 
 
Varianta Zábor 

celkem 
Zábor 
ZPF 

Třídy ochrany ZPF 
I. II. III. IV. V. 

 (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 
Modrá 13,243 12,8090 3,8310 1,1050 4,3990 2,9410 0,5330 
   4,9360 7,883 

Orientačně vyčíslené zábory ZPF (šířka koridoru 15 m)  

Varianta Zábor 
celkem 

Zábor 
ZPF 

Třídy ochrany ZPF 
I. II. III. IV. V. 

 (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 
Červená 19,5225 18,654 5,1345 2,8575 7,1205 3,0420 0,4995 
   7,9920 10,662 
 
Varianta Zábor 

celkem 
Zábor 
ZPF 

Třídy ochrany ZPF 
I. II. III. IV. V. 

 (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 
Modrá 19,8645 19,2135 5,7465 1,6575 6,5985 4,4115 0,7995 
   7,4040 11,8095 

U obou variant dochází k výraznému záboru ZPF. Obě varianty jsou prakticky rovnocenné, u modré, delší 
varianty, dochází k většímu záboru (o cca 0,4 – 0,6 ha), ale dochází u ní k menšímu záboru půdy vysoce 
chráněných půd (I. a II. tř.), a to o 0,37 – 0,6 ha méně. 

Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) je vyhodnocen rovněž orientačně. U varianty modré 
(B) předpokládáme minimální zábor v místech rozšíření stávajících komunikací procházejících lesními 
porosty, u varianty červené (A) je předpokládaný zábor PUPFL cca 0,50 ha. 

5. Zhodnocení navrhovaného silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 
na životní prostředí a zdraví obyvatel  

Posuzovaný návrh je zpracován ve dvou variantách. 

Trasy jsou na základě analýz srovnány v tabulkovém přehledu. 

V tabulkovém přehledu jsou souhrnně uvedeny vlivy navrhovaných tras variant na jednotlivé složky 
životního prostředí, zdraví obyvatel a krajinný ráz. 
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Ovzduší 1 – 1 –  
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Hluk 1 – 1 –  
Zdraví obyvatel 1 – 1 –  
Zábor ZPF −2  −2  V celé trase 
Ovlivnění půdního fondu −1  −1  V celé trase 
Zábor PUPFL −1 10,4 – 10,9 – – 0,5 ha  

Podzemní vody, vodní zdroje −1  
−1 

 
viz tabulka vliv na 
vodní hospodářství 

Povrchové vody −1  
−1 

 
viz tabulka vliv na 
vodní hospodářství 

Odtokové poměry, záplavové 
území 

−1  −1 
 

viz tabulka vliv na 
vodní hospodářství 

ZCHÚ a jejich ochranná pásma −1 12,0 0 –  
Území Natura 2000 0 – 0 –  
Biotopy −1 2,6; 3,0 −1 2,7; 3,2  
Migračně významné území −2 2,5 – 3,0 −2 2,4 – 3,0  
VKP registrovaná −1 8,0 −1 8,2  
VKP ze zákona −2 – −2 – Nivy, toky, les 

ÚSES regionální −2 
2,6; 3,1; 

10,9 
−2 2,7; 3,3; 

11,0  
ÚSES lokální −1 – −1 – 4 × křížení 
Krajinný ráz −2 – −2 – V celé trase 

Hodnocení:  
−2 významný negativní vliv,  
−1 negativní vliv,  
0 bez prokazatelného vlivu,  
1 pozitivní vliv,  
2 významný pozitivní vliv 

Negativní vlivy jsou významné, když: 
•  jsou rozsáhlé v prostoru a čase; vliv zejména na zábor půdy, krajinný ráz, odtokové poměry, 
•  přesahují ekologické standardy nebo limitní hodnoty, 
•  nejsou v souladu s ekologickou politikou a se zachováním udržitelného rozvoje, 
•  existují negativní a vážné vlivy na ekologicky citlivé nebo významné území, kulturní dědictví, životní 

styl obyvatel, místní tradice a hodnoty. 

Způsob hodnocení 
Kritéria pro zařazení vlivu do určitého stupně byla zpracována tak, aby bylo v maximální míře omezeno 
subjektivní vnímání a posuzování vlivů. Soubor kritérií zahrnuje všechny základní vlivy na složky životního 
prostředí – ovzduší, vodu, půdu a území, přírodu, krajinu. 

Vlivy na zdraví obyvatel: 
−1 = předpoklad zvýšené dopravní zátěže, 
−2 = předpoklad výrazného zvýšení dopravní zátěže. 

Vlivy na půdu: 
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−1 = trvalý zábor ZPF nad cca 0,5 ha, produkčně využívané, chráněné půdy ZPF, trvalý zábor ZPF 
produkčně využívané půd nižší bonity nad cca 1 ha,  
−2 = trvalý zábor ZPF nad cca 1 ha, produkčně využívané, chráněné půdy ZPF, trvalý zábor ZPF produkčně 
využívané půd nižší bonity nad cca 2 ha.  

Vlivy na vodní režim (povrchové a podzemní vody, odtokové poměry):  
−1 = plošně velké plochy s budoucími objekty, možnost vzniku technologických odpadních vod, možnost 
znečišťování dešťových vod, činnosti snižující nepravidelně průtoky vodních toků se spotřebou vody; zásahy 
do vodního režimu (odvodnění apod.) místně omezené, 
−2 = plošně rozsáhlé plochy s budoucími objekty a zpevněnými plochami, možnost vzniku technologických 
odpadních vod, možnost znečišťování dešťových vod, činnosti snižující nepravidelně průtoky vodních toků 
se spotřebou vody; zásahy do vodního režimu na velkých plochách. 

Vlivy na ochranu přírody a krajiny (zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, VKP dle zákona č. 
144/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ÚSES):  
−1 = potenciální ovlivnění ZCHÚ, VKP registrovaného, zásah do VKP dle zákona, potenciální ovlivnění 
ÚSES, 
−2 = zásah do ZCHÚ nebo jeho ochranného pásma, registrovaného VKP, zásah do ÚSES. 

Vlivy na krajinu (krajinný ráz): 
−1 = potenciální poškození dominantních míst nebo znaků a hodnot krajinného rázu, místní narušení 
dálkových pohledů, bez významné změny krajinného obrazu, 
−2 = zásadní potenciální poškození dominantních míst nebo znaků a hodnot krajinného rázu, narušení 
dálkových pohledů. 

Z hlediska hodnocení vlivu jednotlivých variant propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 na životní prostředí 
prakticky nemá smysl porovnávat variantu 0 s aktivními variantami, neboť neznamená řešení špatné 
dopravní situace obcí v současné trase stávajících silnici se všemi jejími důsledky a při objektivním 
posouzení, vycházející ze všech složek životního prostředí, jednoznačně dochází v případě variant 
k negativnějším vlivům na jednotlivé složky životního prostředí. Jednoznačně pozitivně jsou hodnoceny 
vlivy na obyvatelstvo, resp. na rozptylovou a hlukovou situaci v území. Zhodnocení a porovnání obou 
aktivních variant, a to nejen z pohledu celkového „součtu“ vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, ale 
i z pohledu konkrétní identifikace významnosti jednotlivých vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. 
Rozborem environmentálních složek dochází v obou případech k významnému negativnímu vlivu na 
některou z hodnocených složek životního prostředí, které mohou výrazně ztížit možnosti budoucí realizace 
kterékoliv varianty. 

Hodnocení vlivu na zdraví obyvatel  

Z pohledu sociálních a ekonomických vlivů nelze do budoucna předpokládat žádné pozitivní vlivy 
zachováním stávajícího stavu silniční sítě. Zásadním negativním dopadem zachování stávajícího stavu je do 
budoucna neudržitelný nárůst tranzitní dopravy přes centra dotčených obcí, potenciálně vedoucí až 
k rozdělení dotčených sídel na dvě části díky komunikačnímu průtahu.  

Z hlediska zdraví obyvatel jsou obě varianty rovnocenné, vyvedou tranzitní dopravu ze zastavěných území 
obcí a zvýší se životní standard obcí.  

Hodnocení na udržitelný rozvoj území 

Rozvoj využití ekonomického potenciálu regionu může být rovněž snížen vlivem komplikované dopravní 
dostupnosti. Realizace jakékoliv varianty vedení spojnice mezi Pohořelicemi a D2 může vést např. k rozvoji 
a přínosu nových pracovních příležitosti navázaných na nový komunikační systém. Významnější nepříznivé 
sociální a ekonomické dopady nelze v případě realizace aktivních variant očekávat. 

Při hodnocení a porovnání vlivů jednotlivých tras je třeba si všímat tří pilířů udržitelného rozvoje území – 
environmentálního, ekonomického a sociálního. Pilíř ekonomický a sociální je obsažen ve vlivu na 
obyvatelstvo a ve vlivech na hlukovou a rozptylovou situaci v území. Je patrné, že zejména vzhledem 
k současné hlukové situaci v území je ponechání silniční sítě ve stávající podobě (varianta 0) neřešením 
problému; trasa 0 nepochybně znamená negativa i z pohledu rozptylové situace v území a z pohledu 
sociálních, ekonomických vlivů a vlivů veřejné zdraví (rámcově hodnoceno jako vlivy na obyvatelstvo). 
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Tato negativa jsou odpovídajícím způsobem eliminována v případě realizace kterékoliv z variant, které tak 
budou mít z tohoto pohledu jednoznačně pozitivní vliv. Environmentální pilíř je ovlivněn rovněž u obou 
variant, především negativním zásahem do VKP (nivy, les, vodní toky), do přírodních biotopů (flora, fauna), 
ovlivněn nepříznivě bude i krajinný ráz v území. Obě varianty mají obdobné potenciální hodnocení vlivu na 
ekonomický pilíř. Jako mírně výhodnější se jevi z části varianta B (modrá), která opatřeními technického 
a environmentálního charakteru může eliminovat negativní vlivy na environmentální pilíř, ale obdobně lze 
provést opatření u varianty A (červená). 

6. Závěr  
Na základě podrobné analýzy území, zhodnocení a porovnání vlivů jednotlivých variant na obyvatelstvo a na 
životní prostředí je možné konstatovat, že vybudováním propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 dojde 
u dotčených sídel jednoznačně k zlepšení životního prostředí z hlediska zdraví a pohody obyvatel. Současné 
vedení silniční sítě v dosavadní podobě, spolu s poměrně vysokými dopravními intenzitami, zásadním 
způsobem ovlivňují život obyvatel v území, což je nejvíce patrné v akustické zátěži, která je zapříčiněna 
zejména vysokými dopravními intenzitami a které musí obyvatelé v jednotlivých obcích zejména v nočních 
hodinách čelit. Do budoucna je navíc možné očekávat nárůst dopravních intenzit na stávajících 
komunikacích v území. Negativní vlivy na veřejné zdraví tak budou narůstat a realizací kterékoliv varianty 
dojde k významnému zlepšení této neutěšení dopravní situace. 

Z environmentálního hodnocení území je možné konstatovat, že realizace varianty B (modrá) je z hlediska 
zásahu do přírodních hodnot (biologického) obdobná jako realizace varianty A (červená). Obě varianty 
představují významný zásah do lesního porostu na pravém břehu řeky Svratky jihozápadně od Velkých 
Němčic (uznaná bažantnice „knížecí les“). Varianta A trasy prochází v blízkosti Přírodní památky Plácky. 
Avšak se nedotýká ani ochranného pásma této přírodní památky. Z hlediska ochrany krajinného rázu je 
negativní zásah významný u obou variant.  

Z hlediska ochrany ZPF sice varianta B (modrá) celkově větším zásahem do ZPF, ale z hlediska chráněných 
půd je výhodnější.  

Posuzovatel doporučuje kombinaci variant, do km 9,45 preferovat variantu B a od tohoto km dále k Velkým 
Němčícím variantu A. U obou variant vypracovat úpravy tak, aby byly eliminovány v co největší míře 
negativní vlivy na životní prostředí, to znamená zejména přechody komunikace přes nivy toků (většinou 
součást USES – regionální a lokální úroveň) a v dalších stupních projektové dokumentace se věnovat 
i hledisku ochrany krajinného rázu, to znamená začlenění stavby do krajiny. 



 
Vyhodnocení vlivu záměru silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 na životní prostředí 
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI HODNOCENÍ: 

Zpracovatel: 
Doc. ing. arch. Jiří Löw, LÖW & spol.,s.r.o., Vranovská 102, Brno, osoba oprávněná pro posuzování vlivů 
na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., osvědčení č. j. 3745/595/OPV/93 ze dne 22.6.1993, 
prodloužení č. j.: 34727/ENV/11 ze dne 11.5.2011 

Adresa zpracovatele: 
LÖW & spol., s r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno 
tel.: 545576250; 545575250, e-mail: lowaspol@lowaspol.cz 

Spolupráce: 
Dr. Pavel Hartl, CSc. 
Ing. Miloslava Škvarilová 
Ing. Jiří Vysoudil 
Ing. Eliška Zimová 

 

 

V Brně, září 2015 
         LÖW & spol., s.r.o. 
         Doc. Ing. arch. Jiří Löw 

 

 

 

Na titulní stránce foto krajina u Vranovic, zdroj www.rajce.net 


